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Zamiast przedmowy. Radość z kontaktu z przyrodą 

 Z pejzażu naszych osiedli, a nawet gęsto zabudowanych wiosek, znikły domy 
z ogródkami warzywnymi oraz z domkami dla drobnego inwentarza. Należy nad 

tym ubolewać z różnych powo-
dów. Uprawa warzywnika i do-
glądanie drobnego inwentarza 
dostarcza wiele satysfakcji i daje 
możliwość czynnego wypoczyn-
ku, który poprawia nasze zdro-
wie psychiczne. Ponadto niewiel-
ka gromadka kur pozwala racjo-
nalnie i ekologicznie wykorzystać 
wiele odpadków kuchennych. 
Jeśli brak takich możliwości, wów-
czas odpadki wyrzuca się na 
śmietnik, a tym samym dostar-
cza pożywienia dla gryzoni, głó-

wnie szczurów, które są roznosicielami bardzo groźnych i niebezpiecznych dla 
człowieka chorób.  
 Człowiek zawsze żył w bliskim kontakcie z przyrodą. Ta symbioza ma dobry  
wpływ na zdrowie psy-
chiczne człowieka. Dlate-
go obserwujemy ucieczkę 
wielu ludzi z miasta. Tzw. 
prawdziwi, z dziada pra-
dziada „mieszczuchy” od-
kryły, że znacznie przyja-
źniejszym środowiskiem 
dla człowieka, są tereny 
podmiejskie i wiejskie, 
gdzie możliwy jest bezpo-
średni kontakt z żywą 
przyrodą. Wielu ludzi wy-
prowadzając się z miasta 
odzyskało zdrowie i ra-
dość z życia. Pomyśleć należy jeszcze o radości z hodowli i opieki nad zwierzętami: 
gołębiami, kurami, kaczkami, królikami itd.  
 Założyć własną, niewielką hodowlę drobnego inwentarza – to niewielki koszt. 
Wybudowanie woliery dla kilku gołębi to nie jest ciężka praca, potrzeba na to kil-
kanaście desek, kilka płyt, trochę odpowiedniej siatki, gwoździ, płyt chodniko-
wych, oraz – oczywiście – sprytu i dobrych chęci. Potem zakup pierwszej pary go-
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łębi, pierwsze jajka w gnieździe, następnie młode, no i radość z pierwszego sukce-
su. Ale jeśli coś się nie uda, to nie ma tragedii, nie należy rezygnować, ale wytrwale 
próbować dalej. Do wytrwałych świat należy.  
 Żadnej hodowli nie można rozpoczynać bez zaznajomienia się z zasadami, obo-
wiązującymi w hodowli tych, czy innych zwierząt. Dzisiaj z pozyskaniem informa-
cji nie ma żadnego problemu. Na rynku księgarskim znajduje się wiele książek 
i broszur informujących o hodowli gołębi, kur, czy królików. Nie wszystkie godne 
są polecenia, dlatego warto się poradzić doświadczonego hodowcy.  
 A więc do roboty… 

MKU  
 

Saksoński barwnopierśny 
 

 Wśród hodowców gołębi funkcjonuje przekonanie, że w hodowli kłopoty spra-
wiają wyłącznie gołębie krótkodziobe. 
Stopień trudności hodowli nie zależy 
jedynie od długości dzioba, lecz także 
od genetycznych uwarunkowań, od 
przenoszenia cech rodziców na młode 
gołębie. A z tym są bardzo duże pro-
blemy u gołębi barwnych (grupa V). 
W hodowli tych gołębi nie tylko nale-
ży zwracać uwagę na prawidłową 
budowę, ukształtowanie poszczegól-
nych części ciała i strukturę upierze-
nia, ale przede wszystkim na barwę 
i rysunek. A z tym są kłopoty. W nie-
których rasach gołębi barwnych mały 

procent młodych nadaje się do dalszej hodowli, bo są u nich albo wady w rysunku, 
albo w kolorze. A przecież te cechy są najważniejsze ze względu na ich przynależ-
ność do piątej grupy.   

Pochodzenie 
 Wiele kłopotów hodowcom sprawiają saksońskie barwnopierśne, które zostały 
wyhodowane w Górach Rudawach i na 
Łużycach Górnych. Pierwsze wzmianki 
o barnopierśnych występują już w 1818 
roku. W 1830 pokazano na wystawie 
w Berlinie gołębie barwnopierśne pod 
nazwą – brazylijskie. Nigdy jednak ze 
względu na stopień trudności w uzy-
skaniu właściwego rysunku i koloru, 
nie były i nadal nie są zbyt popularne. 
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Pomimo tego ta rasa gołębi jest godna uwagi, chociaż ich hodowla wymaga dużo 
cierpliwości.  

Budowa 
 Saksoński barwnopierśny to gołąb dość silny, o właściwej budowie dla wszyst-
kich gołębi saksońskich z grupy V, a więc stosunkowo niski, o mocno rozwiniętych 
łapciach.  
 Głowa powinna być dobrze wysklepiona, niemalże okrągła, zawsze gładka, bez 
jakichkolwiek ozdób z piór. Oczy muszą być ciemne, lecz nie czarne. I tu spo-
tykamy się z pierwszą trudnością. Bardzo trudno o właściwy kolor oczu w głowie, 
która jest kolorowa. Nie byłoby jej, gdyby głowa była biało upierzona. Oczy są 
obrzeżone wąską brwią o bardzo dyskretnym, niewyrazistym kolorze.  
 Dziób osadzony jest w głowie pod rozwartym kątem, średniej długości, 
o kolorze zależnym od koloru upierzenia. U żółtych jest cielisty, ale może też być 
jasno rogowy. U brązowych powinien być ciemny, a czarny u niebieskich i czar-
nych.  
 Nie za duża głowa osadzona jest na przysadzistej, niezbyt długiej szyi. Jednakże 
podgardle powinno być dobrze wykrojone. Mocna szyja przechodzi w szeroką, 
nieco wysuniętą do przodu pierś. Zwracać należy uwagę na to, aby była noszona 
stosunkowo nisko.  

  

 Długie i szerokie plecy ze zwartym ogonem powinny tworzyć jedną linię, nieco 
opadającą. Mocne i szerokie skrzydła powinny przylegać do korpusu.  
 Saksońskie barwnopierśnę poruszają się na głęboko osadzonych nogach zawsze 
dobrze upierzonych. U żółtych i brązowych łapcie są szczególnie długie i dobrze 
rozwinięte, u czarnych i niebieskich nieco krótsze.   

Kolor i rysunek 
 U saksońskich barwopierśnych kolorowa jest głowa, szyja i oczywiście – jak 
nazwa wskazuje – pierś. Cięcie między kolorową piersią a białym brzuchem po-
winno być możliwie nisko i być proste. Pozostałe upierzenie jest białe.  
 Saksońskie barwnopierśne występują jedynie w czterech kolorach, a mianowicie 
żółtym, brązowym, niebieskim i czarnym. U czarnych i niebieskich dopuszczalne 
jest delikatne obrzeżenie na lotkach, łapciach, ogonie i kuprze. 
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 U gołębi o brązowych piersiach, kolor powinien być ciemny, zdecydowanie 
wyrazisty o metalicznym połysku. Pozostałe kolory także powinny być czyste, 
głównie kolor żółty. Jaśniejszy nalot u żółtych w dolnej części piersi może być tole-
rowany jedynie w pierwszym roku życia gołębia. Kolor niebieski powinien być 
zdecydowany, nie za jasny. Bardzo często u młodych gołębi na piersiach występują 
pióra biało obrzeżone. Zjawisko to powinno zniknąć po pierwszym przepierzeniu, 
najpóźniej po drugim.    
 Przy ocenie saksońskich barwnopierśnych powinien być brany pod uwagę 
przede wszystkim ogólny wygląd, budowa korpusu, kolor i rysunek, a następnie 
łapcie, kolor dzioba i oczu.  
 Za duże błędy uważa się za mały lub słaby korpus, za wysoką postawę, ubogie 
kolory, za wysokie cięcie między kolorową piersią a białym brzuchem, za zbyt 
mocne obrzeżenie na lotkach, łapciach, ogonie i kuprze u czarnych i niebieskich. Do 
błędów zalicza się nawet delikatny nalot koloru pleśni na piersiach, ale także białe 
pióra na piersiach, szyi i głowie. Zbyt ciemny dziób u żółtych, oraz zbyt słabe upie-
rzenie nóg zalicza się także do wad, które przy ocenie są wysoko karane.  
 Saksońskim barwnopierśnym nakładamy obrączkę nr 11. Należy to uczynić 
dość wcześnie, aby nie niszczyć upierzenia nóg, które jest przecież bardzo ważne.  

Karol Jasienica 

Południowoniemiecki skowronek                                 

– węglowy ptaszek  

 Specjalistyczny związek hodowców barwnych gołębi południowoniemieckich 
rok 2010 ogłosił rokiem południowoniemieckiego skowronka, gołębia mało znane-
go w świecie, chociaż coraz popularniejszego w całych Niemczech, a nie tylko w 
swojej ojczyźnie, czyli w Szwabii.  
 Polscy hodowcy w swoich gołębnikach chętnie trzymają norymberskie skow-
ronki, czyli inną rasę z V grupy gołębi barwnych oraz zaliczane do grupy gołębi 

uformowanych koburskie sko-
wronki, ptaki duże (waga do 
700 g), które nadają się do kon-
sumpcji. Wymienione wyżej 
rasy zawdzięczają swoją nazwę 
charakterystycznemu rysunko-
wi i kolorom szyi wraz z tar-
czami skrzydeł, które hodow-
com kojarzą się z ubarwieniem 
skowronka. O ile jednak ubar-
wienie koburskich i norymber-
skich skowronków jest jasne, 
wręcz świetliste, o tyle połu-
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dniowoniemieckie skowronki są ciemne, jakby przydymione. Skutkiem tego w nie-
mieckim wzorcu noszą nazwę południowoniemieckich skowronków węglowych, 
co tłumaczy dlaczego w tytule artykułu znalazło się dopowiedzenie – węglowy 
ptaszek.  

Pochodzenie  
 Uważa się, że właściwą ojczyzną węglowych skowronków są południowo-
zachodnie tereny obecnych Niemiec, czyli Szwabia, gdzie były hodowane jako go-
łębie gospodarskie o typowo polnym usposobieniu oraz budowie. Tę drugą cechę 
zachowały do dziś. Wygląd zdradza nie tylko ich polne pochodzenie, ale także to, 
że od niedawna są obiektem zainteresowania i wzmożonej pracy hodowlanej. 
Zresztą przez długi czas starzy hodowcy nie godzili się na sędziowskie sugestie, w 
jakim kierunku powinna być rozwijana hodowla. Dopiero po drugiej wojnie świa-
towej zapanowała pomiędzy nimi zgoda i w latach pięćdziesiątych minionego wie-
ku zaczęli wspólnie ustalać szczególne i wyróżniające cechy rasy. 

Budowa  
 Selekcję południowoniemieckich skowronków trzeba prowadzić w dwóch kie-
runkach. Po pierwsze należy wybierać ptaki ze względu na budowę, a po drugie ze 
względu na charaktery-
styczną węglową, czy też 
przydymioną barwę. Na-
leży dążyć do otrzyma-
nia ptaków o budowie, 
typowej dla tzw. ras pol-
nych, z mocnym korpu-
sem i prawie poziomą 
postawą.  
 Głowa ma być zao-
krąglona, nieco wydłu-
żona, z wysklepionym 
czołem. Na głowie nie 
ma żadnych ozdób z piór. 
Co prawda jakiś czas 
temu pojawiły się na wystawach pojedyncze sztuki z czubkiem bądź z koroną, ale 
nie znalazły uznania i wygląda na to, że głowa skowronków pozostanie gładka. 
Oczy mają być żywo pomarańczowe, otoczone wąską i szarą brwią, czego trzeba 
bezwzględnie pilnować, w przeciwieństwie do norymberskich skowronków, które 
mają mieć czerwoną otoczkę oka. Dziób powinien być średniej długości i ciemny, 
zaś woskówki gładkie i biało przypudrowane.  
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 W hodowli należy pilnować długości szyi, która nie może być za długa, u pod-
stawy musi być silna, mocno osa-
dzona w korpusie, i zdecydowanie 
zwężać się w kierunku głowy. Pro-
blem może stwarzać także źle wy-
krojone podgardle, ponieważ ko-
niecznie musi być okrągłe. Pierś ma 
być szeroka, jakby wysunięta do 
przodu i dobrze zaokrąglona. Plecy  
mają być lekko opadające, w ramio-
nach szerokie, dobrze przykryte dłu-
gimi i dobrze przylegającymi skrzy-
dłami. Do całości wizerunku gołębia 
dochodzi długi i zwarty ogon oraz 

krótkie, nieupierzone nogi. Bardzo ważne jest także upierzenie, które musi być 
dobrze rozwinięte i przylegające do ciała.  

Rysunek i kolor 
 Podstawowy kolor jest ciemnoszary. Głowa bezwzględnie ma być ciemnoszara, 
a lotki tak ciemne, jak to tylko jest możliwe. Również ogon musi być ciemnoszary, z 
ciemniejszą wstęgą. Podobnie skrzydła mają być wybarwione nieostrą czernią, a 
każde pióro ma być zakończone jasnoszarym obrzeżeniem. Pierś, także częściowo 
szyja i dolna część piersi musi być w kolorze ochry, zaś plecy mogą być nieco ja-
śniejsze, czyli jasnoszare. 

Największe wady  
 Hodowca południowoniemieckich tarczowych musi zwracać uwagę na korpus 
ptaka, aby nie był słaby, a postawa zbyt wzniesiona. Dużą wadą jest jasny kolor 
podstawowy, matowy kolor piersi, szare skrzydła z brakami lub ze zbyt grubym 
rysunkiem. Także brązowo nakrapiana głowa, za jasne lotki i sterówki, grube lub 
czerwone brwi i upierzone nogi dyskwalifikują ptaka z dalszej hodowli.  
Młodym skowronkom z południa Niemiec zakładamy obrączkę nr 8.  

Marek Jerzy Uglorz 
 

Jeśli interesujesz się hodowlą gołębi rasowych, drobiu ozdobnego lub 
królików, to zostań członkiem 

Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-
Białej  

Zebrania członków Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego odby-
wają się w drugą niedzielę kaŜdego miesiąca o godz. 11 w Bielsku-Białej 

(Wapienica), ul. Cieszyńska 388
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Zamojskie 
  

 Gołębie rasy zamojskie nazywa się również górnymi lub perskimi. Górnymi 
dlatego, że lot tych gołębi odbywa się na bardzo dużych wysokościach, często poza 
zasięgiem wzroku obserwatora. Perskimi zaś dlatego, że  przodkami tej rasy były 
gołębie sprowadzone z Persji. Wyhodowano je w okolicach Zamościa na przełomie 
XVII i XVIII wieku, skąd rozprzestrzeniły się na cały kraj. Jednak najliczniej do 
dzisiaj rasa ta hodowana jest nadal w południowo-wschodniej Polsce. O ile więk-
szość ras gołębi wysokolotnych najlepszy okres swej świetności ma prawdopodob-
nie już za sobą, o tyle gołębie zamojskie ciągle zdobywają zwolenników nie tylko w 
naszym kraju. Wpływają na to z pewnością nieprzeciętne walory jakie ta rasa po-

siada. Gołębie zamojskie, z najlepszych 
hodowli, potrafią  zachwycić  przepięk-
nym, długotrwałym lotem, na bardzo 
dużych wysokościach, centralnie nad 
swym gołębnikiem. W locie zataczają 
one niewielkie kręgi stopniowo wzno-
sząc się w górę. Styl i jakość lotu zależy 
od linii hodowlanych, ale również od 
warunków atmosferycznych. Gołębie 
zaniepokojone w locie, bądź podczas sil-
niejszego wiatru „frontują”, wykonując 
przy tym bardzo efektowne zwroty. Nie-
kiedy zwroty te przyjmują formę pod-
wójnego salta.  

 Przy większej liczbie gołębi w stadzie lot taki wygląda imponująco. Gołębie 
niektórych linii hodowlanych, w locie podobnie jak orliki, szeroko rozkładają ste-
rówki w ogonie. Stado takich „latawców” również wygląda bardzo efektownie. 
Przy odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych lot ten trwa nawet ponad 10 
godz. Gołębie tej rasy trenowane i wła-
ściwie selekcjonowane, posiadają bar-
dzo dobrą orientację. Znane są przy-
padki, że powracały po wielu miesią-
cach rozłąki do macierzystego gołębni-
ka z odległości ok.100 km. W Połu-
dniowo-Wschodnim Klubie Hodowców 
Gołębi Wysokolotnych, który powstał 
na wiosnę 2008 r w Nowej Sarzynie  
znany jest przypadek, gdy samiczka, 
opuściwszy gniazdo z jajkami, z miej-
scowości Łowisko powróciła do Jelnej 

 
 

Zdjęcie nr 1 

 
 

Zdjęcie nr 2 
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pokonując odległość ok. 20 km.( zdj. nr 1) Inny, półroczny samczyk( zdj. nr 2) wrócił 
z Brzózy Królewskiej do Rzeszowa pokonując odległość ok. 40 km. Inna niebieska-
białolotka ( zdj. n 3r SDC19356) po pokonaniu odległości ok. 25 km, z Naklika do 
Brzózy Królewskiej, wróciła po 9 miesiącach rozłąki.  
 Klub, jak dotąd jedyny w Polsce, zachęca miłośników ras gołębi wysokolotnych  
do szerokiej rywalizacji w lotach konkursowych, przez co mobilizuje hodowców do 
selekcji gołębi pod względem lotności i dobrej orientacji . Są już loty  ponad cztero-

godzinne. Najlepszy wy-
nik w konkursie w  2009 
roku osiągnęło stado nale-
żące do Dariusza Polaka 
uzyskując czas 4 godz. 42 
min. W bieżącym roku jest 
oficjalny czas w konkursie 
wynosi już 5 godz. 50 
min., a osiągnęły go za-
mojskie Józefa Płachty. Są 
to, jak na początek wyniki  
całkiem obiecujące, zwa-
żywszy, że nie jest łatwo 
utrafić z formą gołębi, 
pogodą i chęcią do lotu w  
dniu zgłoszonym wcze-
śniej do  konkursu .  

 Gołębie zamojskie cechuje nie tylko piękny długotrwały lot, lecz również piękna 
sylwetka i urocza postawa. Jest to gołąb średniej wielkości, o żywym usposobieniu, 
obficie upierzony. Rasa ta posiada niezwykłe bogactwo odmian barwnych. Po-
szczególne odmiany barwne posiadają regionalne określenia. 
  Zamojskie są rasą godną polecenia, ale  wymagającą  dużo cierpliwości w ho-
dowli. Nie jest łatwo wyselekcjonować  gołębie piękne i jednocześnie  dobrze lata-
jące. Są też niemałe straty podczas treningów. Wszystko to wynagradza nam pięk-
ny lot tego gołębia  na dużych wysokościach i uroczy wygląd w naszych gołębni-
kach.  

Józef Płachta, uzupełnił Andrzej Liwczak 

Nowoangielski bojowiec 

 Około 150 lat temu, krzyżując bojowce staroangielskie z malajami, angielscy 
hodowcy wyhodowali nową rasę kur bojowych, a mianowicie bojowce nowoan-
gielskie. Po zakazaniu urządzania kogucich walk w następnych latach pracowali 
nad uzyskaniem delikatniejszej budowy, tym samym nadając rasie bardziej wysta-
wowy charakter. Niemal jednocześnie, również Anglicy, J. Crosland i W. F. Entwis-
le, wyhodowali formę miniaturową, współcześnie uznawaną za perłę wśród ras 

 
 

Zdjęcie nr 3 
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miniaturowych, posługując się prawdopodobnie jedynie odpowiednią selekcją, 
ukierunkowaną na zmniejszanie sylwetki. Traf chciał, że miniaturowa forma bo-
jowców staroangielskich została wyhodowana później, co oznacza, że duże bojow-
ce staronagielskie są starsze od nowoangielskich, ale już miniaturowe bojowce no-
woanglieskie są starsze od miniaturowych bojowców staroangleiskich, chociaż 
nazwy obu ras sugerują odwrotną chronologię. Już w 1880 roku powstał w Anglii 
klub hodowców nowoangielskch bojowców, zarówno dużych jak i miniaturowych, 
a mimo tego w pierwszej połowie XX wieku hodowla dużych bojowców załamała 
się do tego stopnia, że w latach 60-tych naliczono jedynie około 100 sztuk. I tak 
pozostało do dziś, że rasa miniaturowa jest bardziej popularna od formy wyjścio-
wej.  
 W obu rasach sylwetka ptaków powinna przypominać odwrócone żelazko, to 
znaczy, że z przodu tułów powinien być szeroki, z wysoko uniesionymi i odstają-
cymi barkami. Pierś powinna być wydatna i szeroka, a brzuch ledwo zaznaczony. 
Z kolei w siodle tułów musi się mocno zwężać. Upierzenie siodła jest raczej krótkie i 

u kogutów przechodzi 
w krótki i wąski, płasko 
noszony ogon. Grzbiet 
ma być płaski i opa-
dać. Krótkie skrzydła 
muszą przylegać do 
tułowia i kończyć się 
przy końcu tułowia. 
Dobrze jest, gdy koń-
cówki skrzydeł są scho-
wane pod piórami sio-
dła. Poza charaktery-
styczną budową tuło-
wia w oczy rzuca się 
również długa szyja, 

z mocno przylegającym upierzeniem, oraz długie skoki z wysoko wznoszącymi się 
udami.  
 Ogólnie można powiedzieć, że przy doborze osobników do dalszej hodowli, 
należy zwracać uwagę na „muskularne” sztuki. Poza tym należy wybierać te ptaki, 
które mają odpowiedni kształt głowy oraz barwy twarzy. Głowa ma być pociągła, 
tylko lekko zaokrąglona, w kształcie klina, zwieńczona pojedynczym grzebieniem. 
U kur grzebień ma być delikatny, odwrotnie u kogutów, musi być wydatny, 
a w tylnej części nie przyrastający do głowy, jakby lekko wznoszący się ku górze. 
Czerwone zausznice powinny zlewać się z kolorem twarzy, która swoim kolorem 
podkreśla witalność rasy. Dzwonki mają być małe i nie mogą rzucać się w oczy. 
Dziób i skoki mogą być od ciemnych przez oliwkowe aż do żółtych, co zależy do 
koloru upierzenia. Wszakże najczęściej dziób bywa nieco ciemniejszy od skoków. 
Podobnie kolor oczu zależy od odmiany barwnej, jednak najczęściej bywają poma-
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rańczowe aż po płomiennoczerwone, co nadaje ptakom zadziorny wygląd. Jednak 
myli się każdy, kto sądzi, że nowoangielskie bojowce są agresywne. Zwłaszcza 
miniatury należą do najspokojniejszych kur, co jednak nie oznacza, że są płochliwe.  
 Ze względu na wrodzoną ciekawość i całkowity brak lęku przed ludźmi, szybko 
się oswajają i towarzyszą swoim hodowcom w codziennym obrządku. Można je 
brać w dłonie, głaskać, nosić na ramieniu i jedynie uważać, aby nie spadły na nie-

zwykle długie nogi i nie 
wyrządziły sobie krzyw-
dy. Pod tym względem 
można je polecić począt-
kującym hodowcom, zwła-
szcza młodym, których 
szybko ujmie charakter 
kurek i łatwość oswaja-
nia. Chociaż z drugiej stro-
ny nowoangielskie bo-
jowce, zwłaszcza minia-
tury, wymagają wzmo-
żonej uwagi pielęgnacyj-
nej w pierwszych tygo-
dniach życia oraz pro-
wadzenia odpowiedniej 
i zdecydowanej selekcji 
hodowlanej, aby nie za-
tracić charakterystycznych 
cech budowy.  
 Duży kogut waży od 
2 kg do 3 kg, kura tym-
czasem od 1,75 kg do 2,5 
kg. W wypadku rasy mi-

niaturowej kogut nie może ważyć więcej niż 0,6 kg, zaś kura nie powinna przekra-
czać 500 g. Rocznie nowoangielskie bojowce nie znoszą wiele jaj, najczęściej są to 
serie po kilkanaście do kilkudziesięciu sztuk, które następnie gorliwie wysiadują.  
 Duże nowoangielskie bojowce występują współcześnie w następujących odmia-
nach barwnych: złotoszyja, kuropatwiana z pomarańczową piersią, złoto-psze-
niczna, czerwonosiodłata, niebiesko-złotoszyja, niebieska z pomarańczową piersią, 
srebrnoszyja, brzozowa, niebieska srebrnoszyja, niebieska brzozowa, srebrnoszyja 
z pomarańczowymi plecami, czarna, niebieska, niebieska z obwódką, biała. Minia-
tury są hodowane w tych samych kolorach, a ponadto można spotkać niebiesko-
srebrnoszyje z pomarańczowymi piersiami, jastrzębiate i płcioznaczne (bursztynowe).  
 Dużym nowoangielskim bojowcom zakładamy obrączki nr 20, zaś kurom nr 18. 
Małym odpowiednio nr 11 i 9.  

Marek Jerzy Uglorz 
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Króliki w Bielsku-Białej 
  

 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych na terenie Bielska-Białej działały 
dwa koła, zrzeszające hodowców 
rasowych królików. Dwóch hodo-
wców posiadało uprawnienia sę-
dziego. Funkcjonowała ferma kró-
lików niebieskich i białych wiedeń-
skich. Tradycje te kontynuuje koło 
zrzeszające hodowców królików ra-
sowych, którego obecnie przewod-
niczącym jest Kazimierz Stachura. 
Hodowcy królików z Bielska-Białej 
i okolic stanowią sekcję hodowców 
królików rasowych w ramach Okrę-
gowego Związku Hodowców Dro-
bnego Inwentarza.  

 Hodowcy królików z Bielska pokazują swoje zwierzęta na licznych wystawach 
krajowych i zagranicznych. Ostatnio kilku hodowców pokazało swoje króliki na 
Ogólnopolskiej Wystawie Królików Rasowych w Wieluniu, która odbyła się w ma-
ju. 
 Godne zaprezentowania na tym miejscu są osiągnięcia bielskich hodowców na 
wystawie w Wieluniu:  
Koraczyński G., – K-4 BOS  – 383,5 pkt. – championat 
  BOS – 96 pkt – champion 
  BOS – 96 pkt – vice champion 
Stachura K.,           – K-4 NB 382,5 pkt.  championat 
  NB – 96 pkt. – champion 
  NB – 96 pkt. – vice champion 
Stoszek J.,  OS – 95 pkt. 
Bieda J. i P  WN 95,5 pkt 
Szarowski A.,  Bu – 95 pkt. 
Błahut M.,              – K-4 Karzełek szary 382,5 pkt. – championat 
   Karzełek – 96,5 – champion 
  Karzełek – 96,5 – vice champion 
  I lokata PK – 97 pkt 
  II lokata PK – 97 pkt 
 Hodowcom królików życzymy sukcesów hodowlanych. 
 
 
 
 

 
 

Biały nowozelandzki 
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Gruźlica ptaków 
 

 Gruźlica jest groźną chorobą wszystkich ptaków domowych, w szczególności 
kur, indyków i bażantów, rzadko gołębi. Wywołują ją prątki ptasie Mycobacterium 

avium.  

 Gruźlica jest chorobą przewlekłą, cechującą się długim okresem inkubacji. Pierw-
sze oznaki choroby mo-
żna zaobserwować u pta-
ków trzy, cztero letnich. 
Chore ptaki stopniowo 
chudną, ich pióra stają się 
matowe, a dzwonki bla-
de. Pióra w okolicy klo-
aki są pozlepiane i ubru-
dzone kałomoczem. Zwie-
rzęta w takim stanie mo-
gą przeżywać jeszcze kil-
ka tygodni, a nawet mie-
sięcy. Padają w skutek 
ogólnego wyniszczenia 
organizmu. 

 Drób zaraża się prątkami najczęściej drogą pokarmową ze skażonego środowi-
ska 

 Ptaki zarażają się  prątkami najczę-
ściej drogą pokarmową. Źródłem pa-
togenów są osobniki chore, wydalają-
ce bakterie z kałem. Prątki są bardzo 
odporne na czynniki środowiskowe – 
mogą przeżywać poza organizmem 
gospodarza nawet kilka lat, dlatego 
nawet po usunięciu wszystkich cho-
rych ptaków i wprowadzeniu nowych 
zdrowych, gruźlica najprawdopodob-
niej powróci. 
 Rozpoznanie choroby w zaawan-
sowanym stadium nie sprawia trud-
ności. Bardzo pomocne jest wykona-

nie sekcji, ponieważ zmiany anatomopatologiczne są bardzo charakterystyczne.  

 

 

 
Dzikie ptaki mogą być również źródłem prąt-

ków gruźlicy 
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 Patognomicznymi 
zmianami są liczne żół-
tawe gruzełki gruźlicze 
w narządach wewnętrz-
nych. Pojawiają się one w 
jelitach, śledzionie, ner-
kach, wątrobie a nawet 
w kościach, rzadko na-
tomiast w płucach. Gru-
zełki te mogą mieć różną 
wielkość od zaledwie kil-
ku milimetrowych zmian 
do 1-2 cm guzów, są one 
twarde i dają się łatwo 
wyłuszczyć z miąższu 
narządu. Aby odróżnić 
gruźlicę od innych cho-
rób dających podobne zmiany anatomopatologiczne - białaczki czy koligranuloma-
tozy, konieczne jest wykonanie badania mikrobiologicznego lub częściej histopato-
logicznego zmienionych narządów. 
 Leczenie gruźlicy jest skazane na niepowodzenie. Jeżeli choroba wystąpi w ho-
dowli, chore sztuki należy niezwłocznie usunąć. Prątki są oporne na środki dezyn-
fekcyjne. Trudne jest również odkażanie wybiegów. 
 Diagnostyka przyżyciowa jest możliwa, lecz rzadko praktykowana. Polega ona 
na śródskórnym podawaniu preparatu: ptasiej tuberkuliny. U ptaków chorych po 
2-3 dniach powstaje wyraźny obrzęk i zaczerwienienie w miejscu iniekcji, podczas 
gdy u ptaków zdrowych nie obserwuje się żadnych zmian. 
 Podstawowe znaczenie w profilaktyce ma zapobieganie wprowadzeniu chorych 
ptaków do stada, dlatego ważne jest, aby nowo zakupione sztuki pochodziły z „pe-

wnych źródeł”. Kwarantanna, ze względu 
na bardzo długi okres inkubacji choroby nie 
przynosi pożądanych rezultatów. Badanie mi-
krobiologiczne kału nowych osobników jest 
pewnym rozwiązaniem, niestety z uwagi 
na powolny wzrost prątków na podłożach 
bakteriologicznych trwa ono kilka tygodni. 
   Pomimo, że gruźlica ptaków występuje 
dzisiaj rzadko, to ze względu na trudności 
w zwalczaniu, należy mieć świadomość, ja-
kie ryzyko niesie za sobą zawleczenia cho-
roby do stada. 

Lek. wet. Aleksandra i Tomasz Klimczakowie 

 
Wątroba kury – liczne gruzełki gruźlicze 

 
Gruzełki gruźlicze w jelitach chorej kury 
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Zamojski 
 

 

Pochodzenie: 
Zamość i pobliskie miejscowości południowo-wschodniej Polski, na przełomie XVII 
-XVIII wieku. Rasa ta wyhodowana została na podstawie krzyŜówki miejscowych 
gołębi lotnych z gołębiami przywiezionymi z dawnej Persji. Gołębie te pierwotnie 
miały nazwę „Perskie”. Niektórzy hodowcy jeszcze obecnie uŜywają tej potocznej 
nazwy "Perskie" Rasa ta po 1945 roku rozprzestrzeniła się na cały kraj. Pozwoliło to 
przy udziale wielu hodowców doprowadzić tę rasę do jej obecnego wyglądu 
i przyjąć nazwę „Zamojski” od miejscowości w której została wyhodowana. 

Wrażenie ogólne: 
Gołąb średniej wielkości o wydłuŜonej sylwetce, gładkogłowy albo czubaty, 

jednokolorowy lub pstry, na średnio wysokich nogach, upierzenie zwarte, do-

brze przylegające, skrzydła noszone na ogonie, Ŝywe usposobienie, typowy go-

łąb lotny. 

Wzorzec: cechy rasowości 
Głowa: Lekko wydłuŜona, średniej wielkości, czoło wypukłe, szerokie i dość 

wysokie, gładkogłowe i z czubkiem w formie stoŜka, który tworzy 
z tyłem głowy siodełko w kształcie litery „U”.  
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Oczy: Średniej wielkości, perłowe, u białych ciemne. 

Brew: Nie za szeroka, jasno-cielista. 

Dziób: Średnio długi, nie za gruby, jasny, tworzy z czołem kąt rozwarty, 
woskówki małe, przylegające, biało przypudrowane. 

Szyja: Średniej długości, dość silna, podgardle łagodnie wykrojone i za-
okrąglone. U czubatych z tyłu szyi z upierzenia tworzy się grzywa.  

Pierś: Nie za szeroka, wypukła, wysunięta do przodu, lekko uniesiona. 

Plecy: Nie za szerokie, wydłuŜone, lekko ukośnie opadające. 

Skrzydła: Mocne, dobrze przylegające, lotki noszone na ogonie, nie dochodzą 
do końca ogona. 

Ogon: Dość długi, lekko rozszerzający się przy końcu, noszony w jednej 
linii z linią pleców.  

Nogi: Średniej długości, skoki i palce nieopierzone, pazurki jasne. 

Upierzenie: Szerokie, obfite, mocne, dobrze przylegające 

Kolor i rysunek 
Jednokolorowe: białe, czarne, czerwone, kawowe, Ŝółte, niebieskie, grochowe.  
Pstre we wszystkich kolorach. Pstre barwnogłowe: głowa, śliniaczek, regularne 
plamy na tarczach skrzydeł i plecach, oraz ogon w kolorze; pierś i lotki białe. Pstre 
o białej głowie, lotkach i ogonie. 

Duże błędy: 
DuŜa, kostkowa głowa; spłaszczone czoło; za szeroki lub skrzywiony czubek; długi 
lub ciemny dziób; oczy małe lub niewłaściwego koloru; brew czerwona lub ciemna; 
opierzone nogi; ciemne paznokcie; ogon uniesiony do góry lub oparty o podłoŜe; 
skrzydła noszone pod ogonem; więcej niŜ 12 sterówek w ogonie; za mała, za szero-
ka i nie proporcjonalna figura; za wysoka postawa; kolor mało intensywny i bez 
połysku.  

Uwagi do oceny: 
Budowa figury – postawa – głowa - kształt czuba – dziób, oczy, brew i ich kolor - 
kolor upierzenia - ogólny wygląd. 
Końcowe uwagi dla hodowców gołębi rasy „Zamojski” 
PoniewaŜ bardzo często w tej rasie występują gołębie z wadą w oczach tj. jedno 
perłowe, drugie ciemne, albo „cięte” lub „łamane”. Są to przewaŜnie gołębie pstre, 
a uznawane przez hodowców za bardzo wartościowe, które posiadają cechę wybit-
nej lotności. W związku z tym gołębie z wadą w oczach mogą brać udział w orga-
nizowanych Konkursach na długotrwałość lotu, które powinny być organizowane 
przez Klub Gołębi Rasy „Zamojski”. Natomiast w wystawach gołębi rasowych, 
preferowane są gołębie jednokolorowe z oczami perłowymi, a całe białe z ciemny-
mi, tak jak zapisane jest we wzorcu i o tych wymogach naleŜy pamiętać.  

Grupa IX Lotne.   Obrączka numer 7 
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Hiszpan (46) 
 

 
Pochodzenie: 
Pochodzi z Turyngii, głównie z terenu między Elsterą a Soławą. Wyhodowany 
z bagdet norymberskich, gołębi polnych, tureckich i gołębi pocztowych.  

Wrażenie ogólne: 
Silny, elegancki, średniej wysokości, z podłużną głową, o prawie poziomej po-

stawie. Uwagę zwracają oczy otoczone brwią.  

Wzorzec: cechy rasowości 

Głowa: Gładka, pociągła, z profilu głowa i dziób tworzą nieprzerwaną, ła-
godnie łukowatą linię. Tył głowy dobrze zaokrąglony. 

Oczy: Pomarańczowe, u białych i siodłatych ciemne. 

Brwi: Szerokie, o delikatnej strukturze i żywej czerwieni. 

Dziób: Długi, jasny, mocny u nasady, lekko zakrzywiony, górna i dolna 
część dzioba dobrze przylegająca do siebie. U gołębi o ciemnym 
upierzeniu dopuszczalna jest ciemniejsza plamka na  końcu dzioba. 
Woskówki dobrze przylegające, w kształcie serca, rozdzielone, u sta-
rych gołębi lekko nabrzmiałe. 
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Szyja: Średniej długości, pełna, wychodząc z korpusu równomiernie zwęża 
się ku górze. Podgardle dobrze wykrojone i zaokrąglone. 

Pierś: Lekko uniesiona, dość szeroka. 

Plecy: Szerokie w ramionach, lekko opadające. 

Skrzydła: Przylegające, dobrze przykrywające plecy, nie sięgają końca ogona. 

Ogon: Wąski, noszony poziomo.  

Nogi: Średniej długości, mocne i dość szeroko rozstawione, nieupierzone. 
Palce dobrze (szeroko) rozstawione. 

Upierzenie: Mocno przylegające. 

Rodzaje kolorów: 
Jednokolorowe: białe, czarne, niebieskie z czarnymi pasami, czerwone, żółte.  
Z różą na skrzydle: czerwone, żółte.  
Białotarczowe: czarne, czerwone, żółte. 
Mazery: czarne, czerwone, żółte. 
Białopasiaste: czarne, czarne z białym półksiężycem, niebieskie, czerwone, żółte. 
Siodłate: czarne, niebieskie, czerwone, żółte. 

Kolor i rysunek: 
Wszystkie kolory czyste i intensywne; czarny, czerwony i żółty błyszczący; niebie-

ski ciemny (smokyfaktor) z ciemnymi pasami, nie stykającymi się i biegnącymi 
przez całe skrzydła.   
Gołębie z różą na skrzydle są jednokolorowe, z wyjątkiem niewielkiej ilości białych 
piór przy przegubie skrzydła (dopuszcza się trochę białych piór na plecach).  
Białotarczowe mają białe tarcze na skrzydłach, możliwie dużo białych lotek dru-
giego rzędu. Pozostałe zaś upierzenie jest kolorowe (dopuszcza się trochę białych 
piór na plecach).  
Mazery mają głowę i szyję kolorową. Upierzenie korpusu, włącznie z pokrywą na 
ogonie i z klinem, jak i skrzydła plamiste (maser). Lotki i sterówki oblamowane.  
Białopasiaste mają białe, nie stykające się i biegnące przez całe skrzydła pasy, ogon 
lustrzany i oblamowane lotki.   
Siodłate mają białą głowę, przednią część szyi w formie śliniaka, sięgające wysoko-
ści ramion, lotki, brzuch i klin. Kolorowy jest tył szyi, pierś, ramiona i plecy (serce), 
ogon i pokrycie ogona i klin. Dopuszcza się białe pióra w klinie. 

Duże błędy: 
Słaba budowa, zbyt prosta, za głęboka lub wysoka postawa; wgłębienie między 
czołem a dziobem oraz dziobem a policzkami, płaska głowa, kant z tyłu głowy, za 
długa i cienka szyja, guz bagnetowy, blada brew; matowa dolna część dzioba 
(z wyjątkiem niebieskich), luźne upierzenie, nieczyste kolory, ubogi rysunek.  
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Uwagi do oceny: 
Ogólny wygląd – budowa korpusu i jego układ – głowa – oczy i brew – postawa – 
szyja – kolor i rysunek. 
Grupa I – Uformowane. Obrączka numer 9 
 

Saksoński mnich (467) 
 

 
 

Pochodzenie:    
Saksonia 

Wrażenie ogólne:  
Silny, uszlachetniony gołąb typu polnego, mocno upierzone nogi (łapcie) 

Wzorzec: Cechy rasowości 
Głowa: Zaokrąglona, ale nieco podłużna, czoło nieco wypukłe, bez koron-

ki.  

Oczy: Ciemne. 

Brew: Gładka, od cielistej do czerwonej. 

Dziób:  Średnio długi, cielisty.  

Szyja: Średnio długa, pełna i rozszerzająca się w kierunku ramion. 
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Pierś: Szeroka i głęboka, dobrze zaokrąglona. 

Plecy: Długie, w ramionach szerokie, lekko opadające. 

Skrzydła: Długie, zwarte, dobrze przykrywające plecy. 

Ogon: Długi, zwarty. 

Nogi: Długie i gęsto upierzone, z dobrze rozwiniętymi  sępimi piórami  

Upierzenie: Gęste i przylegające.  

Rodzaje kolorów:  
Czarny, niebieski, czerwony, żółty, wszystkie z białymi pasami lub łuskowate. 

Kolor i rysunek:   
Kolory czyste i błyszczące, niebieski jasny i równomierny, pasy czyste i możliwie 
wąskie, biegnące równo (bez ząbków), prze całe skrzyła, obok siebie, u niebieskich 
pasy z delikatnym, ciemniejszym obrzeżeniem od strony lotek, łuskowatość rów-
nomierna w kształcie trójkąta. 
Biała jest głowa (linia dzieląca kolory biegnie nieco poniżej oczu), od 8 do 10 lotek, 
pióra pokrywowe ogona , klin pod ogonem i łapcie.  
Kolorowa jest szyja, pierś, brzuch aż do odbytu, uda, skrzydła i plecy.   

Duże błędy:  
Słaba budowa ciała, za krótkie i luźne łapcie, plamisty lub z cieniami dziób, mato-
we lub nieczyste kolory, za głębokie lub nierówne cięcie między bielą a kolorem na 
głowie, za mało lub za dużo białych lotek, białe pióra wokół odbytu, kolorowe łap-
cie, za wysokie cięcie na ogonie, za krótkie, rdzawe lub nakrapiane białe pasy, nie-
równomierna łuskowatość, za wąska szyja. 

Uwagi do oceny: 
Ogólny wygląd – budowa i postawa – kolor – rysunek – pasy i łuskowatość – łapcie 
– kolor oczu i dzioba. 
Grupa V – Barwne. Obrączka nr 11  
 
 
 

��� 
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Muzeum gołębiarstwa w Viernau 
 

 21 lutego br. hodowcy gołębi: Jan Mola, Kazimierz Majer, Marek Uglorz oraz 
piszący te słowa, wracając z Norymbergii do Polski, skierowali się w kierunku 
wschodniej części Lasu Turyńskiego, aby w Viernau odebrać u Pana Güntera Sch-
neidera zamówione przez kol. K. Majera szmalkaldzkie murzyny.  
 Pan Schneider mieszka przy Hügelstr. 3a. Po wyjściu z samochodu, oczom na-
szym ukazał się niezwykły dom w zimowej scenerii. Od razu można się było zo-
rientować, że mieszka w nim hodowca gołębi. Po przekroczeniu progu zorientowa-
liśmy się, że jesteśmy w niezwykłym miejscu, a mianowicie w muzeum gołębiar-
stwa i drobiu, pełnym interesujących eksponatów. W muzeum szukaliśmy także 
akcentów polskich i takie znaleźliśmy w kilku miejscach. Z zaciekawieniem obej-
rzeliśmy rzeźbę poznańskiej barwnogłówki, wykonaną przez nieżyjącego już Eu-
geniusza Czepczyńskiego.   
 Po zwiedzeniu kilku sal, pełnych niezwykłych i ciekawych eksponatów, zapro-
szeni zostaliśmy przez Panią domu do stołu z gorącą kawą i pachnącymi ciastkami. 
Rozwinęła się rozmowa na temat gołębi, głównie ras turyńskich oraz muzeum. 
Muzeum jest własnością G. Schneidera, dziś starszego, miłego pana. Eksponaty 
znajdujące się w muzeum zbierał od wczesnego dzieciństwa przez całe życie. Przy 
pracach w muzeum Panu Schneiderowi pomaga małżonka i przyznać należy, że 
niełatwa to praca ze względu na ilość zgromadzonych eksponatów muzealnych.   
 Szmalkaldzkie murzyny odebrał kol. K. Majer i zabrał z sobą do Rudzicy. Pań-
stwu Schneiderom życzymy długich lat życia i pomyślności w hodowli umiłowanej 
przez nich rasy gołębi i wytrwałości w gromadzeniu dalszych eksponatów muzeal-
nych.  
 

  
  

Przed Muzeum Zwiedzanie Muzeum 
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Jedna z sal Bogactwo eksponatów 
  

  
  

Sala z polskim akcentem (mewki polskie) J. Mola i K. Majer przy kawie w Muzeum 

 
 
Zobacz: 
 
− www.golebnik.pl 

− www.mojgolebnik.wer.pl 

− karolajasienicy.blox.pl 

− kazimierzzrudzicy.blox.pl 

− ozhgridobb.blox.pl 

− http://mju.slask.pl 

− Blog Stanisława Ciecierskiego 

 

− Wikipedia.pl  

Hiszpan (gołąb) 

Dragon (gołąb) 

Indian (gołąb) 

Turkot frankoński 

Turkot bernburski 

Timiszoarski srokacz 

Saksońska czajka 

Saksoński tarczowy 

Saksoński białogon 

 

 

 


