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Hodowca gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików – 5(2010) 

Z życia Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob-
nego 

 Na sierpniowym zebraniu Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
OZHDI Bielsku Białej zadecydowano, że od września zebrania hodowców odby-
wać się będą nadal w 2. niedzielę miesiąca, jednakże o godz. 10, a nie jak dotąd 
o godz. 11.  
 W dniu 22 sierpnia na dorocznych dożynkach w Ustroniu – wzorem lat ubie-
głych – bielscy hodowcy gołębi rasowych i drobiu zorganizowali pokaz gołębi, 
drobiu i papug.  Dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszyła się loteria. Na-
leży sobie życzyć, aby młodzi hodowcy, którym udało się wylosować ptaki w przy-
szłości wstąpili do związku i pogłębiali swoją znajomość hodowli ulubionych pta-
ków.  

 

  
 



 5 września na dożynkach w Pawłowicach hodowcy z Bielska pokazali także swoje 
zwierzęta.  

  

  
 Na zebraniu 12 września odbędzie się szkolenie dla hodowców na temat przy-
gotowywania ptaków na wystawy. 
 Na październikowe zebranie zaplanowano prelekcję lek. wet. Tomasza Klim-
czaka na temat chorób gołębi, badań i ich leczenia. W listopadzie zebranie zostaje 
odwołane, ponieważ 13 i 14 listopada odbędzie się doroczna wystawa gołębi raso-
wych i drobiu ozdobnego w Kozach.  
 Bielscy hodowcy planują także wziąć udział w następujących wystawach:  
− Krajowa Wystawa Gołębi Młodych – 26-28.11.2010; 
− Wystawa w Knurowie – 20-21.11.2010; 
− Klubowa Wystawa Garłacza Górnośląskiego Koroniastego w Niemczech –        

6-7.11.2010.  
Andrzej Liwczak 

Zdjęcia: Andrzej Liwczak i Michał Uglorz 
 

Uwaga! 
Z dniem 12 września ubiega termin składania zamówień na ob-
rączki dla gołębi i drobiu na rok 2011. 
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Murzyn szmalkaldzki 
 

 R. Barth i W. Engemann w książce pod tyłem Das Taubenbuch (Berlin 31966) na 
stronie 168 zwracają uwagę, że ze względu na upierzenie szyi murzyn szmalkaldz-
ki mógłby być zaliczony do gołębi strukturalnych, jednakże ze względu na rysunek 
zalicza się go do barwnych. Do grupy barwnych zaliczony został przez M. Hart-

manna (Das Taubenbuch, Berlin 
1968), a także przez H. Marksa 
(Farbentauben, Wittenberg 1973). 
A więc murzyn szmalkaldzki 
kiedyś był zdecydowanie zali-
czany do gołębi barwnych, ale 
obecnie zalicza się go do grupy 7 
– strukturalne. Posiada rysunek 
murzyna, przeto widziano go w 
grupie gołębi barwnych. Ale po-
siada wyraźną ozdobę z piór, 
która go upodabnia do staroho-
lenderskiego kapucyna oraz pe-
rukarza starego typu, przeto osta-

tecznie zadecydowano o zaliczeniu go do gołębi strukturalnych.  

Pochodzenie 
 Nie jest to stara rasa, liczy bowiem około 150 lat. Została wyhodowana na tere-
nie Turyngii i w saksońskich Rudawach. W literaturze gołębiarskiej nie znajdujemy 
sprecyzowanego poglądu na te-
mat przodków szmalkaldzkich 
murzynów. Być może, że są nimi 
południowoniemieckie murzyny, 
głównie murzyny z Wirttenbergi  
oraz perukarze starego typu. 
Obecnie jest to rasa zdobywająca 
zainteresowanie hodowców poza 
ojczyzną szmalkaldzkich mu-
rzynów. Od pewnego czasu ho-
dowana jest także w Polsce. Ho-
dowców u nas jest jednak nie-
zbyt wielu. Hodowlę zalicza się 
ją do trudnych. I rzeczywiście 
hodowcy tej rasy napotykają na wiele trudności, głównie w otrzymaniu właściwe-
go rysunku i struktury piór na szyi. Ponadto jest to rasa niezbyt płodna.  
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 Szmalkaldzkie murzyny powinny być hodowane w dobrych warunkach. Wy-
magają przestronnych miejsc do gniazdowania, odpowiedniego miejsca do spo-
czynku, aby nie niszczyły sobie łapci. Ze względu na bogate upierzenie w okresie 
pierzenia nie powinno im zabraknąć budulca na nowe pióra. 

Rysunek i kolor 
 Szmalkaldzki murzyn, jak nazwa wskazuje, posiada tzw. rysunek murzyna, 
a więc większa część upierzenia jest biała, kolorowe zaś są: głowa, niewielki śliniak, 
ogon z piórami pokrywowymi oraz klin. Śliniak powinien sięgać do dolnej części 
kolii. Dotąd murzyny szmalkaldzkie występują jedynie w czterech odmianach 
barwnych, a mianowicie znana jest odmiana czarna, niebieska, czerwona i żółta.  
 Kolory powinny być intensywne i czyste. Czarny kolor powinien połyskiwać na 
zielono. Niebieskie murzyny mają czarną wstęgę na ogonie.  Za duży błąd uważa 
się białe pióra na głowie, mocno niebieski odcień na głowie u czarnych, nieczyste 
kolory, sitowatość na ogonie lub na klinie. Wymagania są tu więc podobne jak 
u gołębi barwnych grupy 5. 

Budowa 
 W wypadku murzyna szmalkaldzkiego mamy do czynienia z silnym gołębiem 
typu polnego, o wydłużonym i prawie poziomo noszonym tułowiu. Mały i wątły 
korpus uznaje się za dużą wadę. W oczy rzucają się gęste łapcie na relatywnie ni-
skich nogach, przede wszystkim pióra na głowie i szyi, tworzące rodzaj peruki.  
 Głowa u murzynów szmalkaldzkich jest wyraźnie dobrze zaokrąglona, a czoło 
stosunkowo wysokie. Jak u wszystkich murzynów wymagane są ciemne oczy. Ko-
lor brwi i dzioba uzależniony jest od upierzenia. Brwi u czarnych i niebieskich po-

winny być ciemne, jasne zaś u żół-
tych i czerwonych. Podobnie śre-
dniej wielkości dziób u czarnych 
i niebieskich jest ciemny, u czerwo-
nych i żółtych jasny.  
 Uwagę u murzynów szmal-
kaldzkich przyciągają ozdoby na 
głowie i szyi, która jest stosunko-
wo długa. Struktura upierzenia 
szyi i głowy bierze swój początek 
w dolnej partii szyi, gdzie znajduje 
się przedział na pióra skierowane 
do przodu i ku górze, tworząc nie 
zamykającą się kolię, oraz na pióra 

skierowane do tyłu w dół i ku górze, tworząc grzywę, która bez załamań u góry 
tworzy kapelusz, przykrywający tylną część głowy. Struktura upierzenia na szyi 
i głowie powinna być gęsta. Kolia powinna sięgać aż po piersi i nie przykrywać 
oczu. Wąski kapelusz, luźna i niepełna grzywa, za długie w kolii pióra zakrywające 
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oczy oraz za wąskie i luźne upierzenie nóg uważa się za dużą wadę, łapcie bowiem 
powinny być gęste, zaokrąglone i łączące się z sępimi piórami na nogach. 
 Skrzydła u szmalkaldzkich murzynów powinny być długie, nie krzyżujące się 
i spoczywające na ogonie. Również ogon powinien być stosunkowo długi, ale zde-
cydowanie zwarty. Całe upierzenie musi być dobrze, wręcz bujnie rozwinięte, ale 
nie za miękkie. Ubogie upierzenie pleców uważa się za duży błąd.  
 Przy selekcji i ocenie należy brać pod uwagę ogólny wygląd, wielkość korpusu,  
strukturę upierzenia głowy, strukturę upierzenia nóg,  kolor upierzenia, rysunek, 
a także kolor oczu. 
 Szmalkaldzkim murzynom nakładamy obrączki nr 11.  

Karol Jasienica 
 
 

Koniec sezonu lęgowego 
  

 Kończy się lato, niebawem nadejdzie jesień. Kończy się też sezon lęgowy, cho-
ciaż może niektórzy hodowcy pozwolą swoim pupilom wyprowadzić jeszcze jedną 
parę młodych gołębi. Wkrótce rozpocznie się sezon wystaw i pokazów. Czas więc, 
aby dokładnie przyjrzeć się „młodzieży” w gołębniku, dokładnie ocenić gołębie, 
które w bieżącym roku nam przybyły na skutek rodzicielskiej aktywności naszych 
par hodowlanych.  
 Od czego rozpocząć? 
 Rozpocząć należy od oceny kondycji młodych gołębi. Należy się zastanowić, czy 
ma sens dalej trzymać w gołębniku młode gołębie o złej kondycji, może nawet cho-

re lub obarczone wyraźny-
mi uchybieniami w budo-
wie, które mogą w przy-
szłości okazać się dziedzi-
czne. Następnie dobrze trze-
ba się zapoznać z wzorcem 
rasy, lub ras, którą hodu-
jemy. Nie należy ufać swo-
jej pamięci. Doświadczeni 
hodowcy stale sięgają po 
wzorce, czytają artykuły na 
temat gołębi, które hodują 
i przeglądają zdjęcia z wy-
staw. Po przypomnieniu so-

bie wzorca, nadchodzi czas, aby każdego gołębia wziąć do ręki, skontrolować przez 
dotyk jego budowę, przyjrzeć się oczom, woskówkom, ozdobom z piór, ocenić 
kolor, dokładnie ocenić rysunek gołębia itd. Jeśli we wzorcu jest mowa, że dana 
rasa powinna mięć od 7 do 9 białych lotek pierwszego rzędu w skrzydłach, to do-
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kładnie tyle powinny mieć nasze gołębie. Ale jeśli wzorzec dopuszcza drobne 
uchybienia w kolorze lub rysunku, to nie od razu usuwajmy z hodowli gołębi, któ-
re takie błędy posiadają.  
 Z ostrożność jednak należy usuwać z hodowli gołębie z niewielką wadą. Do-
świadczenie uczy, że czasem gołębie z taką wadą dają zupełnie dobre, bez wad 
gołębie. Warto sprawdzić takie gołębie w następnym sezonie lęgowym.  
 Nie ufajmy też niektórym kolegom-hodowcom, którzy starają się nam wmówić, 

że teraz jest taki, a nie 
inny trend w hodowli 
danej rasy. To może 
być próba usprawiedli-
wienia stanu hodowli 
kolegi-doradcy. Ufajmy 
temu, co jest napisane 
we wzorcu. 
 Nadchodzący czas 
jest także ważny dla sę-
dziów. Każdy sędzia oce-
niając gołębie na wy-
stawie, jest pilnie obser-
wowany przez hodo-
wców i oceniany, jak 
sędziowie na boisku pił-

karskim. Błędy w ocenie gołębi zawsze się zdarzają i będą zdarzać, ale to nie uspra-
wiedliwia arbitrów oceniających pierzastych mieszkańców naszych gołębników 
i wolier.  
 Sędzia powinien stale kontrolować swoją wiedzę i umiejętności w ocenie gołębi 
na wystawach, a to przez stałe sięganie do wzorców i opracowań książkowych, czy 
też artykułów publikowanych w gołębiarskiej prasie. Sędzia powinien np. wie-
dzieć, że niebieski hiszpan ma tzw. smokyfaktor, przeto nie należy się „domagać”, 
aby był jasno niebieski, jak np. niebieski gołąb pocztowy. Niebieskie morawskie 
strassery mogą być bez tego genu smoky, lub go posiadać. Jeśli za właściwy niebie-
ski kolor hiszpanowi ujmuje się aż trzy punkty, to raczej sędzia powinien otrzymać 
punkty karne. Jeśli organizator wystawy na karcie pisze, że wystawiany gołąb jest 
południowoniemieckim łyskiem, i jeśli nim jest rzeczywiście, to sędzia nie powi-
nien informacji organizatora przekreślać i napisać, że jest to południowoniemiecki 
mnich i oceniać tego gołębia jako południowoniemieckiego mnicha. Naprawdę 
trudno pomylić rysunek mnicha z rysunkiem łyska. Podobne wypadki w przeszło-
ści zdarzały się częściej, dzisiaj jest ich coraz mniej.  
 Sędziowie powinni też pamiętać, że gołębie niektórych ras występują w odmia-
nie z łapciami, jak i bez łapci (np. lazurki), ale też niektóre gołębie identyczne 
w rysunku mogą należeć do dwóch różnych ras, różniących się od siebie posiada-
niem lub brakiem łapci (np. południowoniemiecki mnich łapciasty oraz południo-
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woniemiecki mnich bez łapci). Nie wolno też rozpoczynać ocenianie lazurka od 
wzięcia go do ręki, ze względu na to, że charakterystyczny kolor lazurka zależy od 
ilości pudru na piórach. Zresztą wszystkie gołębie z grupy 5. należy bardzo ostroż-
nie brać do rąk, w szczególności te z białymi pasami.  
 Sędzia wskazując na zwycięzcę w rasie musi się dobrze zastanowić, co czyni. 
Jeśli z jakichś powodów dwom gołębiom dał jednakową ilość punktów, to zwycięz-
cą musi zostać gołąb, który nie posiada wady zaliczanej do wad dużych. Jeśli jeden 
z gołębi ma wyraźnie pojawiający się trzeci pas, to jest oczywiste, że zwycięzcą 
zostaje gołąb bez wady trzeciego pasa, bowiem wadę tą zalicza się do dużych.  

 
 Przede wszystkim dobrym zwyczajem powinno być, aby sędziowie na kilka dni 
przed wystawą, na którą się udają, otrzymali od organizatora wystawy listę ras 
gołębi, które będą oceniać. Na ogół gołębie na naszych wystawach są oceniane 
z dużą uwagą, profesjonalnie i poprawnie, ale zawsze może zdarzyć się wpadka. 
Gdyby sędziowie byli zobowiązani do uzasadnienia swojej oceny na karcie ocen, 
jak to jest gdzieindziej w zwyczaju, wpadek byłoby znacznie mniej, a hodowcy 
umieliby krytycznie spojrzeć na wystawiane przez siebie gołębie.  
 Redakcja bielskiego biuletynu życzy wszystkim hodowcom i sędziom sukcesów 
i zadowolenia ze spotkania z pierzastymi przyjaciółmi.  

 Karol Jasienica 
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Choroby wirusowe gołębi 
 
 Choroby wirusowe traktujemy jako ostatnią część naszego cyklu, przybliżające-
go choroby gołębi. Pomimo, że opisujemy je na końcu, są równie znane, równie 
niebezpieczne i co gorsze najtrudniejsze w leczeniu. Leki przeciwwirusowe dla 
gołębi właściwie nie istnieją. Dlatego leczenie opiera się głównie na podawaniu 
preparatów wzmacniających, immunostymulujących i przeciwbakteryjnych (po-
dawanych osłonowo). Tu często nie leki są najważniejsze, lecz siły obronne gołębi 
i wytworzenie naturalnej odporności. Podstawowe znaczenie ma profilaktyka, 
gdyż prawidłowo przeprowadzony cykl szczepień całkowicie zabezpiecza stado. 
Niestety nie na wszystkie choroby wirusowe mamy obecnie dostępne szczepionki. 
Tu przede wszystkim należy wspomnieć o adenowirozie, czy cirkowirozie, które 
dzisiaj stanowią największy problem zarówno dla lekarza jak i dla hodowcy. Jed-
nak zanim je omówimy, zaczniemy od krótkiego przypomnienia paramyksowiro-
zy. 
 Paramyksowiroza znana częściej pod nazwą „kręciołek” jest jedną z najbardziej 
charakterystycznych chorób wirusowych gołębi. Gołębi paramyksowirus wykazuje 
powinowactwo do komórek układów: nerwowego, pokarmowego i wydalniczego, 

dlatego choroba może mieć różny 
przebieg kliniczny. Przy postaci ner-
wowej objawami choroby są: zwięk-
szona płochliwość, niechęć do lotu 
oraz napadowe, przymusowe skręty 
szyi, przebiegające czasami  tak in-
tensywnie, że ptaki przewracają się 
na grzbiet. 
 W ostatnim czasie coraz częściej 
obserwuje się postać „pokarmowo-
nerkową” - do której dochodzi, gdy 
wirus zaatakuje wątrobę, jelita i ner-
ki. Chore ptaki wykazują wtedy ob-
jawy polidypsji (zwiększone pragnie-

nie) i poliuri (oddawanie zwiększonej ilości moczu). Kałomocz chorych gołębi ce-
chuje się zwiększoną ilością frakcji moczowej. Podłoga w gołębniku szybko staję się 
mokra, a wraz z wydalinami do środowiska trafia ogromna ilość wirusów zakaża-
jących zdrowe jeszcze ptaki. Śmiertelność z reguły jest niewielka, jednak ze wzglę-
du na brak możliwości leczenia przyczynowego choroba w stadzie trwa kilkanaście 
dni. U poszczególnych osobników, szczególne przy postaci nerwowej może ciągnąć 
się tygodniami, pozostawiając niejednokrotnie znamię w postaci trwale „skrzywio-
nej” główki. 

 
 

Paramyksowiroza 
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 Leczenie polega na podawaniu leków osłaniających miąższ wątroby, elektroli-
tów, ziół lub wyciągów osłaniających nerki. Warto też  stosować witaminy z grupy 
„B”, ponieważ sprzyjają regeneracji układu nerwowego. W ciężkich przypadkach 
konieczne jest osłonowe podanie antybiotyku. Profilaktyka tej choroby polega na 
przeprowadzaniu regularnych szczepień ochronnych. Gołębie młode powinny być 
zaszczepione dwukrotnie w odstępie 4 tygodni, natomiast gołębie dorosłe powinny 
otrzymywać dawkę przypominającą co roku na 4-6 tygodnie przed łączeniem 
w pary. 
 Kolejną chorobą wywołaną przez wirusy, z którą zetknął się każdy hodowca, 
jest zakaźny katar gołębi. Pierwotną przyczyną zakaźnego kataru jest gołębi her-
peswirus. Patogen ten posiada powinowactwo do układu oddechowego, dlatego 
objawami jego szkodliwej działalności są surowicze wypływy z otworów noso-
wych, trudności w oddychaniu, przekrwienie nagłośni oraz zaczerwienienie gardła. 
Stan ten jest szybko wikłany przez bakterie komensalne i obraz choroby zmienia 
się. Wypływ z nozdrzy staje się ropny, w jamie dziobowej odkładają się żółtawe 
naloty włóknika. Duszność narasta, a podczas oddechów słyszalne są wyraźne 
rzężenia. Herpeswirusy posiadają właściwości immunosupresyjne oraz posiadają 
zdolność wywoływania zakażeń latentnych (bezobjawywych), nawet do końca 
życia ptaka, dlatego ważna jest profilaktyka tej choroby. W naszym kraju jest do-
stępna szczepionka przeciwko Herpeswirozie, skojarzona z parmyksowirusem. 
Zalecamy więc używanie tej szczepionki do drugiej immunizacji gołębi młodych 
i do szczepienia przypominającego na 4-6 tygodni przed łączeniem w pary. Szcze-
pionka ta powinna być stosowana szczególnie w stadach gołębi pocztowych, oraz 
gołębi ras krótkodziobych. W leczeniu kataru gołębi stosuje się witaminy, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem witaminy „A” wpływającej na regenerację nabłonków, 
preparaty wyksztuśne, immunostymulatory i antybiotyki.  
 Trzecią z chorób wirusowych jest ospa - wywołana przez Poxvirusa.  Jest to 
choroba skóry i błon śluzowych jamy dziobowej. Ospa występuje najczęściej jesie-
nią w nie szczepionych stadach gołębi. Rozróżniamy trzy postacie ospy: postać 
skórną, dyfteroidalną i mieszaną. Postać skórna charakteryzuje się występowaniem 
krost ospowych na skórze głowy, szczególnie na powiekach, woskówkach oraz 
w kątach dzioba. W postaci dyfteroidalnej krosty ospowe lokalizują się na błonie 

 
 

 

Postać dyfteroidalna ospy (przypominająca 
trichomonozę) 

Postać skórna (krosta ospowa na górnej 
powiece) 
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śluzowej jamy dziobowej. Natomiast postać mieszana jest połączeniem obu form 
(skórnej i dyfteroidalnej). 
 Ospa nie jest przyczyną dużych strat w hodowli, jednak jest ona uciążliwa, ze 
względu na przewlekły przebieg. Gołębie wracają do zdrowia po kilku tygodniach, 
niekiedy jednak choroba pozostawia trwałe zmiany w sercu, co dyskwalifikuje 
gołębie pocztowe do udziału w lotach. Leczenie ospy polega na podawaniu wita-
min oraz immunostymulatorów. Czasami konieczne jest  równoczesne stosowanie 
antybiotyku w maści i doustnie, ponieważ krosty są bramą wnikania bakterii do 
organizmu ptaka. Aby zapobiegać tej chorobie powinno się stosować szczepienia 
ochronne w postaci iniekcji podskórnej lub poprzez pędzlowanie skaryfikowanej 
skóry (po uprzednim wyrwaniu piórek). 
 Dużym zagrożeniem dla gołębi młodych jest adenowiroza. Jest to choroba wy-
stępująca w miesiącach letnich (od czerwca do sierpnia). Przyczyną choroby jest 
gołębi adenowirus, który namnaża się, uszkadzając komórki nabłonka jelit i wątro-
by. 
 Objawami, które mogą nasunąć podejrzenie adenowirozy są:  
− nagłe wystąpienie choroby i szybkie rozprzestrzenianie się w stadzie, 
− chorują tylko gołębie młode, u których obserwuje się wodnistą biegunkę i re-

gurgitację (zwracanie z wola). 
 Śmiertelność w przebiegu adenowirozy jest niska i nie przekracza 10%, przy 
czym największe straty notuje się w 2 lub 3 dniu epizootii. W przypadkach nie po-
wikłanych bakteriami Escherichia coli gołębie wracają do zdrowia po upływie oko-
ło tygodnia. Gdy śmiertelność jest wyższa, a młódki nie zdrowieją mimo upływu 
dni najprawdopodobniej odpowiadają za ten stan bakterie Escherichia coli i mó-
wimy wtedy o syndromie Adeno-coli. 
 Leczenie polega na podawaniu elektrolitów, witamin, preparatów regenerują-
cych miąższ wątroby. Antybiotyki są czasami konieczne, aby zapobiegać rozwojo-
wi bakterii coli. Jak wspomnieliśmy na początku brak szczepionki przeciwko tej 
chorobie. Próby szczepienia gołębi szczepionką przeciwko adenowirozie kur nie 
przynoszą oczekiwanego rezultatu. 
 Wyróżniamy również adenowirozę typu II, atakującą gołębie dorosłe. W tym 
przypadku wirus atakuje tylko wątrobę, a przebieg choroby jest bardzo ostry 
z prawie 100% śmiertelnością. Na szczęście nie spotkaliśmy się  z tą postacią choro-
by w naszym regionie. 
 Stosunkowo nową chorobą wirusową jest cirkowiroza. Chorobę tę wywołaną 
przez gołębiego cirkowirusa można porównać do AIDS występującego u ludzi. 
U zakażonych gołębi wirus atakuje układ odpornościowy i sprawia, że ptaki są 
bezbronne wobec bakterii i pasożytów, które w normalnych warunkach są dla nich 
niegroźne. Cirkowiroza może występować w postaci ostrej i bezobjawowej. Może 
dotyczyć gołębi młodych i starych. Objawy choroby są zróżnicowane, ponieważ 
sam wirus nie zabija gołębia, a „jedynie” wyłącza jego siły obronne. W chorym 
stadzie mogą zatem równocześnie wystąpić objawy ze strony układu pokarmowe-
go, oddechowego, a nawet nerwowego. Jedynym wspólnym, można powiedzieć, 
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charakterystycznym objawem jest „schnięcie” chorych gołębi. Polega to na tym, że 
w przeciągu kilku dni gołębie bardzo chudną, stają się lekkie jak piórko i padają. Po 
wybuchu cirkowirozy w stadzie, objawy „wygasają” i u nielicznych gołębi które 
przeżyły choroba  może mieć przebieg utajony. 
 

 
 

Skrajne osłabienie może być objawem ostrego zatrucia, cirkowirozy lub posocznicy 
 

 Przez swoje działanie immunosupresyjne, cirkowirusy upośledzają powstawa-
nie odporności poszczepiennej. Może to skutkować tym, że po zaszczepieniu prze-
ciwko paramyksowirozie nie wytworzy się dostateczna odporność na paramykso-
wirusa.  
 Wirusy mogą też ze sobą w pewnym sensie współpracować. Dowodem tego jest 
pojawienie się syndromu chorobowego młodych gołębi YPDS (young pigeons dise-
ase syndrome). Polega on na tym, że w stadzie występują jednocześnie cirko-, ade-
no- i herpeswirusy. 
 Ostatnią rzeczą, o której należy wspomnieć przy zakażeniach cirkowirusowych 
jest to, że podobnie jak hepreswirusy, są to zakażenia trwałe, czyli utrzymujące się 
do końca życia gołębi. Niestety nie dysponujemy szczepionką przeciwko cirkowi-
rozie. W przypadku wybuchu choroby, możliwości leczenia ograniczają się jedynie 
do osłonowego podawania antybiotyku, witamin, immunostymulatorów i dezyn-
fekcji gołębników, co często nie przynosi oczekiwanych rezultatów. 
 Choroby wirusowe stanowią do dziś istotny problem diagnostyczny. Ospę 
i paramyksowirozę stwierdza się najczęściej na podstawie objawów i po wyklucze-
niu innych chorób dających podobne objawy. W przypadku ospy jest to żółty gu-
zek (trichomonoza), a w przypadku kręciołka należy wykluczyć salmonellozę i sta-
fylokokozę. Również pora roku i szczepienia profilaktyczne prowadzone w stadzie 
pozwalają na ukierunkowanie rozpoznania. 
 W przypadku adeno, cirko i herpeswirozy na pewne rozpoznanie pozwala je-
dynie badanie PCR (polegające na poszukiwaniu materiału genetycznego wiru-
sów). Jest to metoda bardzo czuła, ale również bardzo kosztowna i przez to mało 
rozpowszechniona. W przypadku adenowirozy można wykonać badanie histopa-
tlogiczne wątroby. Histopatolog oglądając pod mikroskopem komórki wątrobowe, 
szuka w ich wnętrzu ciałek wtrętowych świadczących o obecności wirusa. 
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 Pamiętajmy, że w przypadku chorób wirusowych nie możemy liczyć na cudo-
wne leki a pewnym zabezpieczeniem stada jest jedynie immunoprofilaktyka i bio-
asekuracja. 

Lek. wet. Aleksandra i Tomasz Klimczakowie 
 
Uwaga! 
 8 maja 2010 roku została dokonany zmiana w europejskim wzorcu starassera 
morawskiego. W pozycji: Rodzaje kolorów oraz Kolor i rysunek powinno być.  

Rodzaje kolorów: 
Niebieskie z czarnymi pasami, niebieskie bez pasów, czarne, czerwone, żółte, nie-
bieskopłowe z ciemnymi pasami, czerwonopłowe z pasami, żółtopłowe z pasami, 
niebieskopłowe bez pasów, czerwonopłowe bez pasów, żółtopłowe bez pasów, 
niebieskie grochowe, niebieskopłowe grochowe, czerwonopłowe grochowe, żółto-
płowe grochowe, niebieskie ciemno grochowe, niebieskopłowe ciemno grochowe, 
czerwone ciemno grochowe, żółtopłowe ciemno grochowe, niebieskie z białymi 
pasami, jasnoniebieskie z białymi pasami, niebieskopłowe z białymi pasami, czarne 
z białymi pasami, czerwone z białymi pasami, żółte z białymi pasami, niebieskie 
biało łuskowate, jasno niebieskie biało łuskowate oraz z oblamowaniem czarnym, 
czerwonym i żółtym.  

Kolor i rysunek: 
U wszystkich odmian barwnych kolory powinny być intensywne. U czarnych, 
czerwonych i żółtych zdecydowanie lśniące. U gołębi niebieskich kolor nieco ciem-
niejszy aniżeli u pozostałych odmian barwnych. U grochowych rysunek na skrzy-
dłach powinien być możliwie równomierny. Także u ciemno grochowych bez lub 
z oblamowanymi piórami rysunek na skrzydłach powinien być możliwie równo-
mierny. Pasy zawsze niezbyt szerokie, biegnące oddzielnie i przez całą szerokość 
skrzydła. Płowe powinny mieć czyste, bez cieni tarcze skrzydeł. Czerwonopłowe 
i żółtopłowe mają szyję i pasy w tym samym kolorze. Niebieskie i niebieskopłowe 
z białymi pasami lub biało łuskowate mają lotki (jeśli skrzydła są zamknięte) i ste-
rówki w ogonie o jednakowym zabarwieniu, a białe pasy czarno oblamowane od 
strony ogona. U gołębi jasnoniebieskich z białymi pasami i biało łuskowatych jasne 
są lotki i pas na ogonie. Znana jest odmiana z pasami i łuskami na skrzydłach bez 
oblamowania (delikatny szary nalot jest dopuszczalny). Łuski możliwie czyste 
i równomiernie rozłożone na tarczach skrzydeł. U odmiany czarnej, czerwonej 
i żółtej gołębie z białymi pasami i oblamowanymi piórami na tarczach skrzydeł 
występują lustra na lotkach i ogonie, lub są oblamowane (jednolicie kolorowe nie są 
błędem). Pióra na tarczach z czarnym oblamowaniem powinny być białe, u gołębi z 
czerwonym i żółtym oblamowaniem jasne i wszystkie końce piór na pokrywach 
skrzydłowych muszą być oblamowane. Białoogoniaste mają sterówki, pióra po-
krywowe i klin biały.   
Upierzenie jest białe, z wyjątkiem ogona, upierzenia głowy z średniej wielkości 
śliniakiem, skrzydeł, pleców i pokrycia ogona. Dopuszcza się małe „spodnie”.  
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Lucerneński jednobarwny (417) 
 

 
 

Pochodzenie:  
Wyhodowany w XX wieku w Szwajcarii, głównie w Kantonie Lucerna, z ras szwaj-
carskich i mewek.  

Wrażenie ogólne: 
Średniej wielkości, mocny, krótki i krępy w formie, o lekko opadających plecach, 
zawsze z czubkiem i na upierzonych nogach.   

Wzorzec: cechy rasowości 
Głowa: Szeroka,  mniej niż średnio długa, przy woskówkach wypełniona, 

czoło z profilu wraz z dziobem tworzy łagodną linię, wysoko osa-
dzony zwarty czubek. Pióra z tyłu szyi aż po czubek tworzą ostry 
grzebień.  

Oczy: Ciemne, wysoko osadzone. 

Brew: Delikatna i wąska. 

Dziób: Mniej niż średniej długości, szeroko osadzony, górna i dolna część 
dzioba jednakowo mocna, od jasnego do jasnorogowego, woskówki 
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w kształcie litery V umiarkowanie rozwinięte.  

Szyja: Pełna przy korpusie, mocno zwężająca się, podgardle dobrze wykro-
jone.  

Pierś: Szeroka, głęboka, zaokrąglona, wysunięta lekko do przodu. 

Plecy: W ramionach szerokie, zwężające się w kierunku ogona, lekko opa-
dające.   

Skrzydła: Mocne, zwarte, dobrze przykrywające plecy, nie mogą się krzyżo-
wać. 

Ogon: Krótki, zwarty, nie sięgający podłoża.  

Nogi: Średnio wysokie, ze stopą tworzą kąt rozwarty, spodenki, pazurki 
mocne i nieupierzone. 

Upierzenie: Gładkie, dobrze przylegające. 

Rodzaje kolorów: 
Biały, czarny, brązowy, czerwony, żółty, niebieski z czarnymi pasami lub bez pa-
sów, niebieskopłowy z ciemnymi pasami lub bez pasów, czerwono płowy oraz 
żółtopłowy z pasami lub bez pasów;  grochowy niebieski i niebieskopłowy, gro-
chowy czerwonopłowy i grochowy żółtopłowy, czarny, czekoladowy (dun), brą-
zowy, khaki, czerwony i żółty z biało obramowanymi piórami. 

Kolor i rysunek: 
Wszystkie kolory nasycone i czyste, także na plecach. Kolor niebieski 
i niebieskopłowy powinien być czysty, bez plamek na tarczach. Pasy czyste, bie-
gnące równolegle przez całą szerokość skrzydeł, grochowe z możliwie równomier-
nym rysunkiem na tarczach. U gołębi z piórami biało obramowanymi, delikatnie 
obrzeżone powinny być wszystkie pióra od głowy poprzez skrzydła aż do ogona. 
Głowa, czubek i gardło powinny być jednolicie ubarwione.  

Duże błędy:  
Wąska pierś, za wysoka postawa, pozioma linia pleców, za gruba lub za wąska 
głowa, odstające czoło, za długi lub za ubogi dziób, ubogi i głęboko osadzony, 
krzywy lub otwarty czubek, ubogie i nieczyste kolory, ubogie upierzenie nóg, upie-
rzone palce.  

Uwagi do oceny: 
Ogólny wygląd – forma i linia korpusu – kolor– rysunek – czubek – dziób – kolor 
oczu. 

Grupa V – Barwne. Obrączka numer 9  
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Przekład z wzorca niemieckiego 

Holenderski listonosz wystawowy  
 

 

Pochodzenie:  
Holandia.  

Wrażenie ogólne: 
Gołąb średniej wielkości, mocny, o poziomej postawie.  

Wzorzec: Cechy rasowości 
Głowa: Noszona horyzontalnie. Linia głowy, począwszy od dzioba aŜ 

po jej tylną część, biegnie łagodnym łukiem bez jakichkolwiek 
załamań. NajwyŜszy punkt głowy znajduje się nad oczami. 
Nieco wydłuŜona przednia część głowy tworzy trójkąt i jest 
dobrze wypełniona.   

Oczy: Pomarańczowo-czerwone, u białych ciemne.  
Brwi: Wąskie, kolor zaleŜy od barwy upierzenia.  
Dziób:  Średniej długości, mocny. Górna część dzioba tworzy z czołem 

łagodny łuk, ciemno rogowy, u Ŝółtych rogowy, u białych cieli-
sty. Woskówki podłuŜne, tworzące serce, delikatne, gładkie 
i biało przypudrowane. 

Szyja: Średniej długości, noszona prosto, mocna, od Ramion aŜ do 
głowy zwęŜająca się. Podgardle dobrze wykrojone.  
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Pierś: Szeroka, głęboka i pełna, wystająca do przodu. 
Plecy: Szerokie, krótkie, lekko opadające. 
Skrzydła: Bardzo szerokie, mocne i dobrze przylegające, dobrze przy-

krywające plecy, nie sięgające końca ogona, szerokie lotki.   
Ogon: Krótki, dobrze zwarty, będący przedłuŜeniem linii grzbietowej. 
Nogi: Średniej długości, nieupierzone. Kolor pazurków zgodny z bar-

wą dzioba.  
Upierzenie: Dobrze rozwinięte, gładko i mocno przylegające. 

Rodzaje kolorów: 
Jednobarwne: Biały, czarny, czekoladowy (dun), czerwony, Ŝółty, niebieski bez 
pasów, niebieski z czarnymi pasami, niebieski grochowy, niebieski ciemno gro-
chowy, niebieskopłowy bez pasów, niebieskopłowy z ciemnymi pasami, niebiesko-
płowy grochowy, niebieskopłowy ciemno grochowy, czerwony dominujący, czer-
wonopłowy z pasami i bez pasów, czerwonopłowy grochowy, czerwonopłowy 
ciemno grochowy, Ŝółty dominujący, Ŝółtopłowy z pasami i bez pasów, Ŝółtopłowy 
grochowy, Ŝółtopłowy ciemno grochowy. 
Szymel: Niebieski z czarnymi pasami, niebieskopłowy z ciemnymi pasami,  czer-
wonopłowy z pasami, Ŝółtopłowy z pasami.  
Szeki: Czarny, czekoladowy (dun), czerwony, Ŝółty, niebieski bez pasów, niebieski 
z czarnymi pasami, niebieski grochowy, niebieskie ciemno grochowy, niebiesko-
płowy bez pasów, niebieskopłowy z ciemnymi pasami, niebieskopłowy grochowy, 
niebieskopłowy ciemno grochowy, czerwony dominujący, czerwonopłowy z pasa-
mi i bez pasów, Ŝółty dominujący,  Ŝółtopłowy z pasami i bez pasów, Ŝółtopłowy 
grochowy, Ŝółtopłowy ciemno grochowy.  

Kolor i rysunek: 
Wszystkie kolory jednobarwnych powinny być czyste i równo rozłoŜone. Kolor na 
całym korpusie, takŜe na plecach, brzuchu i udach powinien być jednakowo inten-
sywny. Pasy biegnące przez całe tarcze skrzydeł, wąskie, moŜliwie równolegle 
biegnące, intensywnie kolorowe. Grochowe z moŜliwie równym rysunkiem. Czer-
wone i Ŝółte z genem dominującym powinny mieć głowę, szyję i pierś czerwoną 
lub Ŝółtą, brzuch nieco jaśniejszy, lotki i ogon jaśniejszy, bez lub z pigmentem kolo-
ru podstawowego. Czekoladowy (dun) jako rozrzedzony kolor czarnego powinien 
być równomiernie rozłoŜony oraz więcej lub mniej brązowawy. Ciemno grochowe 
powinny mieć na skrzydłach moŜliwie równomierny rysunek, a pióra bez lub 
z oblamowaniem. U szymli pasy są bezwzględnie wymagane, a podstawowy kolor 
całego korpusu musi być pokryty jakby delikatną pleśnią. U szeków kolor biały 
z pozostałymi kolorami powinien występować moŜliwie w stosunku 50 : 50 pro-
cent. Dopuszczalny jest stosunek 30 : 70 procent. Gołębie z pojedynczymi piórami 
białymi nie są uznawane za szeki.  
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Duże błędy: 
Długi lub wąski korpus, za wysoka postawa, opadająca linia pleców, za wąskie lub 
niewypełnione piersi, płaska głowa, odbiegająca od wzorca głowa, za krótki dziób, 
duŜe woskówki, wgniecenia między dziobem a czołem oraz dziobem a policzkami, 
Ŝyła, Ŝabot, ubogie kolory.  

Uwagi do oceny: 
Ogólne wraŜenie – figura i postawa – budowa głowy – oczy i brwi – kolor i rysu-
nek. 

Grupa I – Uformowane. Obrączka nr 9. 
 Tłum. MKU 

 
 

Rysunek brodawczaka ostrowieckiego we wzorcu europejskim 
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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 

 

 

 
 

 
 
 


