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Komunikat Zarządu OZHDI  
 
 

 Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej, przy 
współudziale Zarządu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobne-

go Inwentarza, organizuje 19 i 20 listopada 2011 
roku II. Europejską Wystawę Garłacza Górnoślą-
skiego Koroniastego. Jesteśmy drugim po Szczeci-
nie miastem i związkiem w Polsce, któremu przy-
znano organizację wystawy o zasięgu europejskim. 
 Współorganizator wystawy Internationaler Star-
witzer Club e.V. (Międzynarodowy Klub Garłacza 
Górnośląskiego Koroniastego), powstał w Niem-
czech i zrzesza ponad 150 hodowców tej pięknej 
i starej śląskiej rasy gołębi ozdobnych, nie tylko 
z Europy, ale także ze Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki. Dzięki staraniom zarządu klubu na początku 

2011 roku ufundowany został sztandar klubu, na którym umieszczono herby, daty 
i flagi państw, które przedstawiają historię powstania Internationaler Starwitzer 
Club e.V. Na sztandarze między innymi umieszczona została flaga Polski oraz logo 
Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej. Logo 
zawiera rysunek garłacza górnośląskiego koroniastego i herb miasta Bielska-Białej. 
Na uwagę zasługuje umieszczenie na sztandarze także herbu Kóz. Logo bielskiego 
Związku Hodowców Drobnego Inwentarza oraz herb Kóz znajdują się na sztanda-
rze, ponieważ konkurs garłacza górnośląskiego koroniastego organizowany 
z udziałem hodowców zagranicznych jest w Kozach od 2007 roku. Kolejny kon-
kurs, a więc 5. będzie zarazem II Europejską Wystawą Garłacza Górnośląskiego 
Koroniastego. Symbolika znajdująca się na sztandarze honoruje bielskich hodow-
ców i promuje nasz region.  
 Podczas trwania wystawy w Kozach 19 listopada 2011 roku nastąpi uroczyste 
poświęcenie sztandaru Internationaler Starwitzer Club e.V.  
 Wystawa w Kozach będzie wystawą szczególną, o charakterze międzynarodo-
wym, tym samym promującą nasz region. Relacje z tej wystawy znajdą się na stro-
nach wielu czasopism poświęconych hodowli drobnego inwentarza. 
 

Hodowców górnośląskich garłaczy koroniastych zachęca-
my do wystawieni swoich gołębi na  

II Europejskiej Wystawie Garłacza Górnośląskiego  

Koroniastego w Kozach k/Bielska-Białej 
 (19 – 20 listopada 2011 roku) 
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PROGRAM 
II Europejskiej Wystawy Garłacza Górnośląskiego Koroniastego 

  w Kozach k/Bielska-Białej  
 

− czwartek 17.11.2011 r. – przyjmowanie gołębi zgłoszonych na wystawę, 
− piątek 18.11.2011 r. – ocena gołębi przez zespół sędziów z Niemiec, Polski 

i Czech. 
− sobota 19.11.2011 r. 

a. od 9 – 18 zwiedzanie wystawy, 
b. uroczyste wręczenie pucharów, dyplomów i upominków, 
c. poświęcenie sztandaru Międzynarodowego Klubu Garłacza Górnośląskiego 

Koroniastego (Internationalen Starwitzer Club e.V.), 
d. spotkanie integracyjne wystawców i organizatorów, 
e. inne atrakcje. 

− niedziela 20.11.2011 r.  
a. od 8 – 12 zwiedzanie wystawy, 
b. od 12 wydawanie eksponatów. 

DODATKOWE INFORMACJE: 
− opłaty dla polskich wystawców: 50 zł wpisowe, 12 zł za gołębia, 
− w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia wystawy czynna będzie giełda gołę-

bi rasy garłacz górnośląski koroniasty,  
− możliwość zarezerwowania pokoi w hotelach,  
− dobrze zaopatrzony bufet na miejscu, 
− pełna informacja dotycząca wystawy wraz z regulaminem zostanie podana 

zainteresowanym w późniejszym terminie, 
− kontakt:  

Kazimierz Majer, tel. 33/ 8154818, 609 320 927,email KAZ2006@interia.pl  
Andrzej Liwczak, tel. 33/8515718, 668 317 123,email: andrzej.liwczak@interia.pl. 
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Bernardyński srokacz 
 

 

 
 

 Bernardyński srokacz  należy do grupy 5 (barwne) – i jak nazwa wskazuje – 
przypomina swym rysunkiem habit mnicha zakonu św. Bernarda.  
 Niemiecka nazwa bernardyńskiego srokacza brzmi: Bernhardiner Schecken. 

W przeszłości jednak był on różnie na-
zywany. Przede wszystkim od dawna 
był często hodowany na terenie połu-
dniowych Niemiec oraz we Frankonii. 
Najczęściej jednak można go było spo-
tkać w zagrodach rolników. Pierwotnie 
bowiem był gołębiem stosunkowo du-
żym, przysadzistym, o szerokich pier-
siach i o niezbyt wysokich nogach. Ho-
dowany był głównie dla uzyskania war-
tościowego mięsa. 

 Na początku XX wieku w małych miasteczkach niemieckich, a także na przed-
mieściach wielkich metropolii podjęto próbę przekształcenia pierwotnej formy 
srokacza bernardyńskiego. Dzięki domieszce krwi innych ras powstał gołąb nie 
tylko o ciekawym i pięknym rysunku, bo takim był zawsze, ale także o takiej bu-
dowie. Chociaż w 1934 roku powstał wzorzec opisywanej przez nas rasy, to dopie-
ro we wzorcu z 1954 roku spotykamy się z nazwą bernardyński srokacz. Od tego 
czasu coraz częściej pokazywany był na wystawach. Obecnie zyskuje on sobie rów-
nież popularność wśród polskich hodowców gołębi barwnych. Jest to gołąb silny, 
dobrze latający, a co najważniejsze, bardzo dobrze wychowuje swoje potomstwo. 
Ten piękny, ruchliwy, o dumnej postawie gołąb zasługuje na szersze zainteresowa-
nie.  

 Rysunek i kolory 
 Jeśli przedstawiamy gołębia, który swą nazwę bierze od rozłożenia kolorowych 
piór na ciele, dlatego opis należy rozpocząć właśnie od rysunku, który – jak już to 
zostało wyżej powiedziane – przypomina habit mnicha św. Bernarda. Właściwie 
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bernardyński srokacz przypomina rysunkiem srokę. Kolorowe są: szyja, ramiona, 
pierś, ogon, górne pokrycie ogona oraz tzw. klin, natomiast głowa, plecy, skrzydła 
i brzuch są białe. Biały rysunek głowy kończy się około 1 cm pod dziobem i okiem. 
Wszystkie linie rozdzielające kolor od bieli powinny być zdecydowane, proste lub 
w kształcie łuku, bez załamań i ząbków. Wymaga się, aby kolorowe serce na ple-
cach i ramionach było wyraźne i dostatecznie szerokie.  
 Bernardyńskie srokacze dotychczas występują w następujących kolorach: czar-
nym, czerwonym, żółtym, niebieskim, niebieskim grochowym, niebieskopłowym, 
grochowym niebieskopłowym oraz srebrnym.  
 Kolor czarny, czerwony i żółty powinien być intensywny, bez jakichkolwiek 
nalotów, np. rdzawy na czarnym, lub 
niebieski na czerwonym i żółtym. Do 
niedawna bernardyńskie srokacze w ko-
lorze czerwonym i żółtym nie były naj-
lepszej jakości i to zarówno pod wzglę-
dem pokroju, jak i koloru. Często spoty-
kało się gołębie czerwone i żółte zbyt 
przysadziste, o krótkich nogach, czer-
wone z tzw. dębowym ogonem, żółte 
zaś z wyraźnym nalotem niebieskim na 
niektórych częściach upierzenia. Obec-
nie – dzięki pracy hodowlanej frankoń-
skich hodowców – błędy te się jeszcze spotyka, ale już znacznie rzadziej. Kolor 
niebieski u bernardyńskich srokaczy powinien być jasny i czysty. Pióra na piersi 
powinny być jednak ciemniejsze i lśniące. U niebieskopłowych szyja także jest nieco 
ciemniejsza, jednakże znacznie jaśniejsza aniżeli u niebieskich. U grochowych 
ciemniejsze plamki, ze względu na białe skrzydła występują tylko na tzw. sercu. 

Grochy nie mogą być za ciemne. Także pióra 
na szyi nie mogą być zbyt ciemne. Najład-
niejszy rysunek mają gołębie, które pod 
względem grochowości są heterozygotyczne. 
Ale żaden hodowca niech nie myśli, że uda 
mu się łatwo wyhodować niebieskie gro-
chowe, krzyżując czarne z niebieskimi. Nale-
ży krzyżować niebieskie z niebieskimi gro-
chowymi. Dopuszczalny jest delikatny, w ko-
lorze ochry nalot w postaci plamy na piersi 
u grochowych niebieskopłowych   
 Od niedawna istniejące srebrne bernar-

dyńskie srokacze zdobywają licznych zwolenników. Łatwo je pomylić z niebiesko-
płowymi. Srebrne posiadają jednak bardzo jasne, srebrne pióra na szyi, nie mogą 
mieć ciemniejszego pasa w ogonie, jaki występuje u niebieskich i niebieskopło-
wych.  
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Budowa  
 Bernardyński srokacz jest gołębiem typu polnego. Jednakże ma także wiele cech 
gołębia lotnego oraz uformowanego. Jest to wynikiem domieszek krwi innych ras, 
celem których było uszlachetnienie pierwotnego wiejskiego srokacza.  
 Głowa, zawsze bez koronki, powinna być zaokrąglona, a czoło wysklepione. 
Jakiekolwiek ślady koronki na głowie dyskwalifikują gołębia. Dobrze widoczne są 
ciemne oczy, obramowane zdecydowanie czerwoną, wąską brwią. Ciemny kolor 
oczu, czerwień brwi i biel piór na głowie tworzą piękną kompozycję kolorystyczną. 
Jasna, cielista brew, tzw. złamane oczy również są wadą dyskwalifikującą.   
 Dziób u bernardyńskich srokaczy powinien być średniej długości, koloru cieli-
stego i jak u większości gołębi frankońskich (np. frankoński tarczowy, frankoński 
srokacz sercaty, frankoński polny kolorowy) dobrze przekrwiony. Głowa, szyja 
i pierś tworzą harmonijną całość.  Głowa łączy się prawie niedostrzegalnie z szyją 
dzięki dobrze wykrojonemu podgardlu. Szyja zaś powinna być średnio długa, ele-
gancka, a pierś szeroka i dobrze wysklepiona.  
 Eleganckiego kształtu bernardyńskiemu srokaczowi nadają stosunkowo długie 
plecy, lekko opadające w kierunku ogona oraz średnio długie nogi, zawsze gładkie, 
z jasnymi pazurkami. Skrzydła powinny być długie, zwarte, przylegające do kor-
pusu. Także ogon powinien być zwarty, a całe upierzenie sprężyste i przylegające.  

Uwagi końcowe 
 Hodowca przy ocenie swoich gołębi powinien zwracać uwagę na następujące 

elementy, a mianowicie na harmonijną 
budowę głowy, szyi i piersi, na oczy 
i brew, oraz właściwy rysunek.   
 Korpus powinien być dostatecznie 
silny, jednakże za krótka i gruba szyja 
dyskwalifikuje gołębia. Jakiekolwiek śla-
dy piór na nogach dyskwalifikują rów-
nież bernardyńskiego srokacza. Dziób 
prawie pod prostym kątem osadzony w 
głowie, blada brew, nieostre kolory, 
błędy w rysunku, biały klin, sitowatość 
w ogonie, szczególnie u czarnych są 

dużymi błędami.  
 Przy kupnie bernardyńskich srokaczy, szczególnie na różnego rodzaju giełdach, 
należy zwracać uwagę, czy gołębie, które chcemy zakupić należą do grupy sroka-
czy uszlachetnionych, czy też do grupy gołębi, które sprzedającemu służą jedynie 
jako dostarczyciele mięsa. Te ostatnie są stosunkowo ciężkie, o krótkich szyjach i na 
niskich nogach. 
 Warto na zakończenie zaznaczyć, że bernardyńskie srokacze są gołębiami płod-
nymi, dobrze odchowującymi swoje potomstwo, zwinnymi w locie. Duży procent 
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odchowanych młodych nadaje się do dalszej hodowli, co nie zawsze zdarza się 
w populacji niektórych ras barwnych.  
 Bernardyńskim srokaczom nakładamy obrączkę numer 8. 

Karol Jasienica 
 

Autor artykułu hoduje bernardyńskie srokacze w kolorze czarnym, czerwonym 
i niebieskim.  
 

Karzełek niemiecki 
  

 

 
Pochodzenie 
 W bieżącym roku niemieccy hodowcy drobiu obchodzą setną rocznicę powsta-
nia rasy kur miniaturowych, z której są bardzo dumni, a mianowicie niemieckiego 

karzełka (Deutsche Zwerghünner). 
W 1911 roku W. Müller z Magdeburga 
postanowił wyhodować nową rasę kur 
karłowatych. Skrzyżował z sobą ka-
rzełki hodowane w okolicznych za-
grodach z miniaturowymi feniksami. 
Krzyżówka okazała się niezwykle uda-
na, a w wyniku dalszej pracy hodow-
lanej, powstała piękna, o szlachetnej 
budowie rasa, która bardzo szybko 
stała się popularna, tak że w 1916 roku 
władze Niemieckiego Związku Drobiu 
poleciły opracowanie dla niej wzorca. 
Już w następnym roku pierwsze eg-
zemplarze niemieckiego karzełka po-
kazano na wystawie w Berlinie. Po-

mimo trwania I wojny światowej szybko rosła liczba hodowców niemieckich ka-
rzełków. Obecnie klub niemieckiego karzełka liczy ponad 500 hodowców.  

 
Odmiana niebieska pomarańczowoszyja 
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Charakterystyka 
 Niemiecki karzełek – to zwinna, miła, żywotna i pełna temperamentu kurka, 

z podłużnym tułowiem, o pięknej 
walcowatej formie, z przylegający-
mi skrzydłami. Bardzo szybko ad-
aptuje się na nowym terenie i oswa-
jają.  
 Kogut waży około 750 g, kurka 
zaś około 600 g. Nośność jest dość 
dobra. Wzorzec przewiduje od 80 
do 100 jajek w roku od jednej nioski. 
Niektóre kurki mogą znieść nawet 
około 120 jajek. Masa jajka o sko-
rupce od białej do kremowej wyno-
sić powinna około 30 g. 

 

Cechy rasowości koguta: 

Tułów: W formie walca z opływową linią, dwukrotnie dłuższy aniżeli wy-
soki,  w pozycji poziomej. 

Szyja: Więcej niż średniej długości, lekko zgięta, z bogatą grzywą.  

Grzbiet: Długi, prosty, przechodzi w łagodnej linii bez jakiegokolwiek zała-
mania aż do linii ogona.   

Ramiona: Mało uwydatnione, przykryte grzywą. 

Skrzydła: Mocno przylegające, nie wystające poza korpus.  

Siodło: Pełne, bez jakiegokolwiek wyraźnego kąta przechodzi w linię ogo-
na.  

Ogon: Długi, bogato upierzony, pięknie wygięty, szerokie główne i liczne 
średnie sierpówki, które zwężają się ku końcom, tylko nieco pod-
niesiony, ale sierpówki nie powinny sięgać ziemi.  

Pierś: Dobrze zaokrąglona, lekko wypięta do przodu, nieco podniesiona.  

Brzuch: Pełny. 

 
Odmiana pomarańczowoszyja 
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Głowa: Mała, wypełniona i krótka. 

Policzki: Czerwone, o delikatnej strukturze, nie pokryte piórami.  

Grzebień: Pojedynczy, mały, o delikatnej strukturze, równomiernie wycięte 
ząbki, wolno stojąca blaszka.  

Dzwonki: Małe, podłużnie zaokrąglone.  

Zausznice: Białe, gładkie, w kształcie serca.  

Oczy: Błyszczące, ciemnoczerwone.  

Dziób: Krótki, lekko wygięty, ciemnorogowy.  

Uda: Zaledwie średniej długości, niezbyt widoczne.  

Skoki: Średniej długości, o delikatnych kościach, szaro-niebieskie.  

Palce: Średniej długości, o delikatnych kościach, szeroko rozstawione. 

Upierzenie: Mocno przylegające.  
(Tablica jest tłumaczeniem wzorca niemieckiego)  

 Cechy rasowości kurki są podobne jak u koguta, z wyjątkiem tych właściwych 
dla kury. Grzebień kurki jest stosunkowo mały i stojący. Ogon dość długi, ładnie 
zaokrąglony i niezbyt szeroki. Pióra pokrywy ogona nie powinny zakrywać steró-
wek.   

Rodzaje kolorów 
 Wzorzec dopuszcza kilka odmian barwnych, a mianowicie: dzikia, złocistoszyja, 
srebrzystoszyja, pomarańczowo-
szyja, niebieska złocistoszyja, nie-
bieska srebrzystoszyja, niebieska 
pomarańczowoszyja, biała czerwo-
no siodłata, biała, czarna, perło-
wo-szara, żółta, złota porcelano-
wa, czarno-biała srokata, biała czar-
no-gronostajowa, biała niebiesko-
gronostajowa, żółta czarno-gro-
nostajowa, żółta niebiesko-grono-
stajowa, czarna srebrzystopierśna 
(brzozowa). Paleta barw jest więc 
wielka (20 odmian). Obecnie ho-
dowcy pracują nad uzyskaniem 
nowych odmian barwnych, między innymi niebieskiej cytrynowoszyjej.   

 
Karol Jasienica 

 
W OZHDI w Bielsku-Białej odmianę białą czewonosiodłatą w swojej hodowli 
posiada Marek Uglorz, autor artykułu zaś niebieską pomarańczowoszyją).  

 
Odmiana biała czerwono siodłata 
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Z życia Sekcji Królików  
 

Wystawa Polagra 2010, Krajowe centrum hodowli zwierząt 

  

Króliki kolegi Grzegorza Koraczyńskiego – champion 96pkt i vice-champion 96pkt 
 

  

Wybór Championa i vice-championa w razie NB Vice-champion kol. K. Stachury – 96pkt 

  

Wybór championa w rasie NC Champion w rasie NC K. Stachury – 96pkt 
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Hodowcy z Karajowego Centrum–  2010 rok 
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Grzegorz Koraczyński i samica champion 96pkt 

 
Champion Grzegorza Koraczyńskiego 
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Wystawa w Wieluniu: Styczeń 2011 

 

 

Osiągnięcia na wystawie w Wieluniu: 
− Grzegorz Koraczyński – champion w rasie BOS 97 pkt; i championat K4 BOS 

385pkt; 
− Stoszek Jan – champion w rasie OS 96 pkt; 
− Kubies Elżbieta – vice-champion w rasie FBL 95 pkt; 
− Kazimierz Stachura – champion w rasie NB 96 pkt, i championat K4 NB 382pkt; 
− Smarowski Apoloniusz – vice-champion w rasie Bu 95,5 pkt; 
− Błahut Marian – champion 97,5 pkt; championat K4 381,5 pkt, 2 lokata w rasie 

karzełek szary. 
Wszyscy hodowcy z OZHDI w Bielsku-Białej, PS-48 zdobyli łącznie 11 pucharów. 

Dawniejsze wystawy 
Wieluń luty 2010 r: 
− Grzegorz Koraczyński – champion vice-champion w Rasie BOS (samce) 96 pkt; 

vice-champion BOS 96 pkt. ( samice); championat BOS K4 383,5 pkt]; 
− Kazimierz Stachura – champion i vice-champion w Rasie NB 96 pkt i champio-

nat K4 NB 382,5 pkt; 
− Błahut Marian – champion i vice-champion oba 96,5 pkt; championat K4 382,5 

pkt, 1 i 2 lokata w klasie PK oba po 97 pkt. w rasie karzełek szary.  
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Wystawa OZHDI w Bielsku-Białej koło PS-48 
Zwierzęta wystawiało 13 hodowców, a oceny królików dokonał sędzia rzeczo-
znawca Ludwik Czech w asyście Sebastiana Siwca. 
− W rasach dużych championa zdobył kolega Grzegorz Koraczyński 95,5 pkt, oraz 

w kolekcji K3 285pkt.  
− W rasach średnich: Kazimierz Stachura zdobył championa 95.5 pkt, oraz wice 

Championat K3 284,5 pkt,  
− W rasach średnich champion Jan Sidzina 95,5pkt w rasie K; Masny Mirosław 

95pkt Wice-champion w rasie WJS (95.pkt),   
− W rasach małych (karzełek szary) championa zdobył Marian Błahut 95.5pkt. 

Elżbieta Kubies w rasie karzełek baran zdobyła vice-championat 95pkt. 
Za udział w tej wystawie każdy hodowca otrzymał puchar. 

 Na jesiennej wystawie w Czechowicach Dziedzicach w październiku 2010 roku 
z koła PS-48 swoje króliki wystawiało 6 hodowców. 
− Kazimierz Stachura (NC) K4 championat 380pkt 
− Błahut Marian ( karzełek szary) champion 96,5pkt, oraz vice-champion 96pkt 

 
Dwaj hodowcy z naszego koła wystawiali swoje króliki na wystawach za grani-
cą,  na których zdobyli nagrody. 
 

Materiał dostarczyli Koledzy z Sekcji Królików OZHDI w Bielsku- Białej 
 
 

Sekcja Królików planuje wystawę  
w wrześniu w 2011 roku w Biesku Białej  

ul. Nad Potokiem 24A. 
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Hiszpański brodawczak czerwonobrewy (118) 
 

 

Pochodzenie: 
Stara hiszpańska rasa, wywodząca się z gołębi, których pierwszą ojczyzną była 
Północna Afryka, a od wielu wieków sprowadzanych do Europy. Od początku XXI 
wieku hodowana także w Niemczech  

Wrażenie ogólne: 
Gołąb średniej wielkości, szeroki w plecach i ramionach, o zwartej budowie, z 
głową prawie w formie kostki, o wyraźnych intensywnie czerwonych i szerokich 
brwiach.   

Wzorzec: cechy rasowości 
Głowa: Krótka i bardzo szeroka, prawie w formie kostki z zaokrąglonymi 

krawędziami. U zwierząt młodych i samic pomiędzy dziobem a czo-
łem mocno rozwarty kąt. U gołębi starszych z powodu ciągle rozwi-
jających się woskówek nosowych kąt jest prawie niewidoczny i gło-
wa staje się bardziej zaokrąglona. Głowa z przodu i z tyłu jednakowo 
szeroka. Najczęściej gładka, czasem z szerokim czubkiem.  

Dziób: Mniej niż średniej długości, tępy i gruby, patrząc od przodu 
w kształcie trójkąta. Dziób dobrze zamykający się, górna i dolna 
część dzioba jednakowo mocna. U wszystkich odmian barwnych 
jasnorogowy. Dopuszczalna muszka na końcu dzioba.  

Woskówki nieco rozdęte, trójkątne, od koloru białego do czerwona-
wego, przykrywają także środek górnej części dzioba. Z boków wo-
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skówki sięgają kątów dzioba. Woskówki powinny być o delikatnej 
strukturze ziarnistej, prawie gładkie, bez mocnych obrzęków i wy-
brzuszeń. Na dolnej części dzioba występują trzy nieduże czerwone 
woskówki, jedna w środku, pozostałe dwie z boków. Z biegiem lat 
woskówki te powiększają się i stopniowo tworzą czerwoną obręcz, 
sięgającą od jednego kąta dzioba do drugiego.   

Oczy: Duże i o żywotnym wyrazie. U wszystkich odmian pożądane oczy 
perłowe, jednakże są stawiane zbytnie wymagania dotyczące koloru 
tęczówki. U białych i szeków tęczówka może być ciemna.  

Brew: Brwi powinny być szerokie, równomiernie okrągłe, o delikatnej 
strukturze i intensywnie czerwone. Składają się z 2. lub 3. koncen-
trycznych kręgów, które powiększają się ku zewnętrznej krawędzi. 
U zwierząt starych brwi mogą wystawać ponad głowę.  

Szyja: Pełna u podstawy, w kierunku głowy zwężająca się, nie za długa, 
podgardle dobrze zaokrąglone.  

Pierś: Podniesiona, szeroko i lekko zaokrąglona.  

Plecy: Szerokie w ramionach, ku tyłowi zwężające się, kuper szeroki i do-
brze upierzony. 

Skrzydła: Szerokie, długie i dobrze zwarte, sięgające prawie końca ogona, lotki 
spoczywające na ogonie.  

Ogon: W ogonie szerokie i długie pióra. Linia ogona jest przedłużeniem linii 
pleców.  

Nogi: Krótkie i mocne, gładkie lub z pończoszkami, jednakże pazurki i koń-
ce palców widoczne.  

Upierzenie: Gładkie , przylegające. 

Rodzaje kolorów: 
Jednokolorowe: czarne, czerwone, żółte, białe. 
Szeki: czerwone i żółte. 

 Kolor i rysunek: 
Wszystkie kolory czyste i błyszczące. U szeków możliwie równomierny podział na 
białe i kolorowe pióra. Gołębie z pojedynczymi piórami kolorowymi, lub białymi 
nie są zaliczane do szeków. 

Duże błędy: 
Duży i ciężki korpus, długi lub duży dziób, za mocno rozwinięte woskówki, czer-
wone lub pomarańczowe oczy, źle rozwinięte, blade  lub gąbczaste brwi, zwisające 
skrzydła, za długie nowi, matowe pióra, duże błędy w rysunku.  
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 Uwagi do oceny: 
Ogólny wygląd – głowa – brwi – dziób – woskówki– kolor oczu – postawa – nogi – 
kolor upierzenia. 
  
Grupa II – Brodawczaki.  Obrączka dla gładkonogich nr 8, dla gołębi z poń-
czoszkami nr 9.  

Tłum. MKU 
 

 

 

Mewka włoska 
 
 
 

��� 
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Błagodarneński lotny (970) 
 
 

 
 

Pochodzenie: 
Wyhodowany w wiosce Błagodarneńskoje koło Stawropola (Południowa Rosja).  

Wrażenie ogólne: 
Średniej wielkości lotny gołąb, z lekko podniesioną postawą, o upierzonych 
nogach. 

Wzorzec: cechy rasowości 
Głowa: Mocno zaokrąglona z przodu, z podniesionym czołem, z lekko 

spłaszczonym ciemieniem, z goździkiem i koronką, lub tylko z ko-
ronką bez rozet, z tyłu zamykająca się grzywa. Goździk możliwie 
okrągły, goździk nie powinien utrudniać widoczności.   

Oczy: Perłowe, dozwolone nieliczne krwawe żyłki. 

Brew: Delikatna, jednorzędowa, jasna.  

Dziób: Średniej długości, jasny, dopuszczalny koloru rogowego, woskówki 
słabo rozwinięte.  

Szyja: Krótka, szeroka i pełna w okolicach piersi, w kierunku głowy lekko 
zwężająca się.  
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Pierś: Szeroka, dobrze zaokrąglona, lekko podniesiona. 

Plecy: Długie, szerokie w ramionach, ku tyłowi lekko opadające. 

Skrzydła: Długie, mocno przylegające, nie sięgające końca ogona.  

Ogon: Średniej długości, zwarty, z plecami tworzy jedną linię. 

Nogi: Krótkie; gęste, średniej długości i zwarte łapcie z sępimi piórami.  

Upierzenie: Luźno przylegające, gładkie.  

Rodzaje kolorów: 
Czerwony i żółty. 

 Kolor i rysunek: 
Podstawowy kolor błyszczący, z tym, że pióra pokrywowe z bogatszym obramo-
waniem. Młode gołębie są jednokolorowe, z niewielką ilością białych piór na gło-
wie. Typowy rysunek pojawia się dopiero po drugim przepierzeniu. Biała powinna 
być głowa i do połowy szyja, może być także biała dolna część pleców oraz może 
występować tzw. róża na skrzydłach. Przednia część łapci powinna być biała.    

Duże błędy: 
Wąska figura, za mocno podniesiona postawa, płaskie czoło, mocno nieczysta tę-
czówka, bardzo grube oraz czerwone brwi, za długi albo za cienki dziób, za wąska, 
krzywa lub zbyt wysoka koronka, obwisłe skrzydła, za małe łapcie.  

 Uwagi do oceny: 
Ogólny wygląd – kształt figury i podstawa – rysunek i barwa – głowa i dziób – 
oczy i brwi – łapcie. 
  
Grupa IX – Lotne.  Obrączka numer 9 

Tłum. MKU 
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