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Artykuły
Ciąg dalszy opisu ras gołębi, wyhodowanych w Turyngii
Manfred Uglorz

Turyński z księżycem (EE 463)
Thüringer Mondtaube, Pigeon Lune de Thuringe, Thuringian
Crescent Pigeon

Pochodzenie

Turyński z księżycem pochodzi z Turyngii (Niemcy). Dawniej hodowane były też na
terenie Turyngii łapciaste gołębie z księżycem. Według aktualnego wzorca turyńskie
z księżycem muszą być gładkonogie i gładkogłowe.

Opis budowy
Turyński z księżycem przypomina pozostałe rasy wyhodowane w Turyngii, głównie jaskółki i czajki. Jest gołębiem silnym, z prawie poziomą postawą i z gładką
głową. Głowę ma wydłużoną, wysklepioną i dobrze zaokrągloną. Podobnie jak
u saksońskiego z księżycem oczy może mieć ciemne lub pomarańczowe. To samo
dotyczy brwi. Są więc one u żółtych jasne, u brązowych ciemne.
Dziób turyńskich z księżycem jest średniej długości, u żółtych od koloru cielistego do jasno rogowego, u brązowych zaś ciemno rogowy. Woskówki są u nich słabo rozwinięte i biało przypudrowane. Dziób z podniesionym czołem tworzy kąt rozwarty.
Na szerokiej i dobrze zaokrąglonej piersi wsparta jest średniej długości szyja.
Długie i szerokie w ramionach plecy lekko opadają w kierunku także długiego
i dobrze zwartego ogona. Plecy przykrywają długie skrzydła.
Turyńskie z księżycem stoją na średniej długości i nieupierzonych nogach. Kolor pazurków jest u nich bez znaczenia.
Wadą w budowie są: wątła i krótka budowa.
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Fot. Manfred Uglorz

Kolory i rysunek
Turyńskie z księżycem występują tylko w dwóch kolorach: brązowym i żółtym.
Pióra okrywowe są koloru kości słoniowej, pod okrywą zaś mają zdecydowaną
pigmentacją. Księżyc pod przednią częścią szyi i dwa pasy na skrzydłach muszą
być zdecydowanie intensywne w kolorze brązowym lub żółtym, ponadto muszą być
wąskie i biec obok siebie równo przez całe skrzydła.
Rysunek na piersiach ma kształt półksiężyca. Powinien być szeroki około 3 cm,
długi zaś około 6 cm. Brzegi księżyca u góry i na dole wyraźnie muszą się odcinać
od tła. Po bokach księżyc powinien być możliwie ostro zakończony. Końce księżyca
nie mogą sięgać tylnej części szyi. Dozwolona jest słaba pigmentacja na dolnej
części ogona oraz wewnętrznej części chorągiewek lotek.
Ostatnio uznana została nowa odmiana, a mianowicie żółta bez pasów.
Do wad w rysunku i kolorze zalicza się: kolor inny niż kolor kości słoniowej,
nierównomierny, za ciemny, niebieskawy kolor podstawowy, za krótkie lub matowe
pasy, pokazujący się trzeci pas, matowy, przerwany, albo zbyt rozciągnięty księżyc,
pigmenty poza księżycem na piórach okrywowych szyi, a także u żółtych za ciemny
dziób, u pomarańczowookich zaś za jasny kolor oczu.

Uwagi dotyczące hodowli
Turyńskie z księżycem nie są zbyt wymagającymi gołębiami. Potrzebują takich
samych warunków bytowania jak turyńskie jaskółki, czajki, bociany i złotawce. Hodowca powinien dbać o to, aby rysunek i kolor jego gołębi był zgodny z wzorcem.
Gołębie o nieczystym kolorze kości słoniowej oraz o nieprawidłowym księżycu nie
prezentują się dobrze.
Obrączka numer 8
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Manfred Uglorz

Turyński złotawiec (EE 451)
Thüringer Goldkäfertaube, Pigeon Scarabée de Thuringe, Thuringian Goldbeetle

Pochodzenie

Od dawna niezmiennym powodzeniem cieszą się gołębie, które ze względu na
niecodzienne ubarwienie nazywa się gilami. Popularne są nie tylko w Europie, ale
także licznie hodowane są w Ameryce Północnej oraz w Australii. W Niemczech
największym ośrodkiem hodowli gili było od dawna i jest Arnsdtat w Turyngii. Tutaj
na przełomie XIX i XX wieku powstała myśl wyhodowania gołębia, który przypominać miał kolorystycznie gila, jednakże jego tarcze miały być miedziane, pozostałe
zaś upierzenie czarne. Próba powiodła się. Powstał nawet wzorzec i coraz więcej
miłośników gołębi barwnych poświęciło się hodowli i udoskonalaniu w pewnym
sensie odwrotnego odbicia miedzianego gila czarnoskrzydłego.
Jednak hodowcom gili nie podobał się pomysł ani też efekt pracy hodowlanej ich
kolegów. Gil ma być gilem, a jakaś jego dziwaczna odmiana nie może być nawet
brana pod uwagę – podnosili argumenty hodowcy gili. Kiedy w 1923 roku ukazał się
niemiecki wzorzec gołębi rasowych, nie było w nim wzorca owych „dziwacznych”
gili. Hodowla tych gołębi więc upadła. Druga wojna światowa doprowadziła do wyniszczenia wielu hodowli, szczególne czarnych gołębi z miedzianymi skrzydłami.
Ale raz rzucona myśl, nie odeszła całkowicie do historii, odżyła i wprowadziła ferment. Po wojnie dzięki kilku ocalałym gołębiom i przemyślanej pracy hodowlanej,
doszło na terenie Turyngii do odtworzenia dawnej rasy i zatwierdzenia nowego
wzorca. Czarne gołębie z miedzianymi tarczami nazwano wtedy złotawcami (Goldkäfer), właśnie ze względu na rozmieszczenie kolorów na tułowiu i skrzydłach. Gołębie te nadal są bardzo rzadkie i tylko na wielkich i specjalistycznych wystawach są
pokazywane. Zawsze jednak cieszą się zainteresowaniem zwiedzających. Od lat są
także hodowane w Polsce.

Opis budowy
Opis budowy turyńskich złotawców zasadniczo nie odbiega od pokroju gołębi
turyńskich, należących do grupy „barwne”, a więc złotawce to gołębie o wydłużonej
6

Nr 16 (październik ‒ grudzień 2017)
postawie, typu polnego, z prawie poziomą postawą. Jednakże zdają się być nieco
krótsze i bardziej krępe niż np. turyńskie czajki, jaskółki, barwnopierśne oraz inne,
bowiem współczesne złotawce mają nieco krwi morawskich strasserów. Stoją więc
pewnie na średniej długości, nieupierzonych nogach. Głowa ich jest okrągła, jednak nieco podłużna, z dobrze wysklepionym czołem, na której osadzone są pomarańczowe oczy, obramowane delikatnymi, ciemnymi brwiami. Jasna i szeroka
brew uważana jest za wadę. Średniej długości czarny dziób osadzony jest w głowie
0
prawie pod kątem 90 . Woskówki turyńskich złotawców są gładkie i biało przypudrowane. Głowa może być ozdobiona czubkiem.

Fot. Manfred Uglorz

Oceniając złotawce, należy zwrócić uwagę na ich harmonijną budowę. Poczynając od głowy zauważalne jest dobrze wykrojone podgardle. Szyja średniej długości
stopniowo się rozszerza, aby przy piersi być już bardzo szeroka, pierś bowiem
złotawców jest pełna i dobrze zaokrąglona. Prosto noszona głowa i charakterystyczny
kształt szyi i piersi, sprawia, że złotawce wydają się być gołębiami dumnymi i zawsze gotowymi do lotu. I tu należy dodać – złotawce są gołębiami nie tylko ruchliwymi, ale bardzo czujnymi i zwinnymi. Niełatwo je złapać nawet w gołębniku. Jest
to ich wadą, ale także zaletą, z łatwością bowiem umykają drapieżnikom.
Korpus złotawców powinien być zwarty i mocny. Wynika to z wyżej opisanego
kształtu szyi i piersi. W przypadku złotawców mamy do czynienia z szerokimi plecami w okolicy ramion, stosunkowo długimi i tylko lekko opadającymi plecami, których przedłużeniem jest dość długi i zwarty ogon. Skrzydła powinny być szerokie
i długie, jednakże nie mogą być dłuższe od ogona.
Wadą jest zbyt słaby korpus. Także wadą jest za duży, lub ubogi czubek.
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Fot. Manfred Uglorz

A więc dużymi wadami w budowie są: za słaby korpus, lub za duży, ubogi
czubek, grube lub jasne brwi i pióra na nogach.

Kolory i rysunek
Złotawce występują tylko w jednej odmianie barwnej. Podstawowym kolorem
jest głęboka czerń, zielono lub purpurowo połyskująca szczególnie na szyi, piersiach i brzuchu. Brązowa głowa i szyja jest poważną wadą. Również wymagany jest
czarny kolor pazurków. Jedynie tarcze skrzydeł są kasztanowe, także dość intensywnie błyszczące. Pióra pod okrywą na skrzydłach powinny być czarne. Lotki
pierwszego rzędu na zewnętrznej stronie powinny być także czarne, wewnątrz, przy
stosinie brązowe. Pożądany jest brązowy rysunek zięby na lotkach. Brak tego rysunku nie jest jednak wadą. Należy jednak dążyć do tego, aby jak najwięcej gołębi
go posiadało. Tymczasowo dopuszczalne jest małe, delikatne czarne obrzeżenie
piór pokrywowych na skrzydłach oraz niebieski nalot na ogonie. Praca hodowlana
podąża jednak w kierunku eliminacji tych – jak dotychczas – niewielkich wad, co
może oznaczać, że w przyszłości, szczególnie niebieski nalot na ogonie będzie
uważany za dużą wadę.
Upierzenie powinno być przylegające i dobrze rozwinięte.
Z powyższego wynika, że złotawiec nie może być uważany za jakąś nową odmianę barwną gila. Zdecydowanie różni się od niego upierzeniem, budową, a także
sposobem poruszania. Jednakże pięknie prezentuje się gromadka razem trzymanych w wolierze gili i złotawców, a to właśnie na zasadzie kontrastu.
Wadą jest nalot koloru pleśni na kasztanowych tarczach i niebieski ogon. Także
wadą jest wyraźna łuskowatość lub grochowość na skrzydłach, która z kolei pożądana jest u miedzianych białogonów saksońskich, turyńskich i południowoniemieckich.
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Uwagi dotyczące hodowli
Złotawce „nie dają sobie w kaszę dmuchać”, są dość zadziorne, co zdaje się być
cechą odziedziczoną po morawskich strasserach oraz są – jak wszystkie barwne
gołębie turyńskie – bardzo ruchliwe, ciągle zmieniające miejsce.
Chociaż są trudności z wyhodowaniem większej liczby właściwie i pięknie ubarwionych złotawców, to jednak nie grozi im kolejne wymarcie, wszak są to gołębie
bardzo plenne i dobrze wychowujące młode. Nie należy jednak często kontrolować
miejsc gniazdowania, w których złotawce wysiadują jaja i pielęgnują młode, bowiem
jako bardzo czujne gołębie, natychmiast opuszczają gniazdo. Zawsze jednak po
chwili do niego powracają.
Sztuką jest umiejętność właściwego kojarzenia złotawców w pary. Niemieccy
hodowcy twierdzą, że umiejętność tą nabywa się z biegiem lat. Wymagana jest tu
ciągła obserwacja jakości potomstwa. Nie koniecznie też należy kojarzyć z sobą
najlepszych gołębi, wszak nie gwarantuje to jeszcze otrzymanie perfekcyjnego potomstwa.
Może są od złotawców gołębie piękniejsze, ale mają one w sobie coś, dzięki
czemu chce się je mieć i rozmnażać.
Obrączka nr 8.

Manfred Uglorz

Szpak niebieski
Startaube, Etourneau, Starling

Pochodzenie

Szpaki były już znane w XVI wieku w Schwarzwaldzie w Niemczech. Stąd rozprzestrzeniły się na południowe Niemcy, a następnie na wszystkie regiony nad Renem
i Łabą. Obecnie hodowane są w całej Europie. W południowych Niemczech hodowano przede wszystkim czarne szpaki. W Turyngii, gdzie powstało wiele ras gołębi,
szczególnie kolorowych, wyhodowano szpaki niebieskie. O popularności szpaków
niechaj świadczy fakt, że klub hodowców szpaków liczy w Niemczech około 250
członków.
9
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W XX wieku rozgorzała dyskusja między hodowcami szpaków z Niemiec Południowych a hodowcami szpaków w Turyngii. Hodowcy południowoniemieccy utrzymywali, że szpaki mogą tylko być czarne. Hodowcy z Turyngii uważali, że trzymanie
się tej zasady jest w pełni nieuzasadnione. Wyhodowali więc szpaka niebieskiego.
Za nimi poszli inni hodowcy. I dzisiaj hodowane są jeszcze szpaki czerwone i żółte.
Turyńskie szpaki niebieskie są szpakami ciemnogłowymi, a więc całe są niebieskie. Mają jedynie białe pasy na skrzydłach i biały księżyc na piersi.

Charakterystyka ogólna
Szpaki, niezależnie od barwy, są gołębiami typu polnego. Chociaż są to gołębie
niezbyt duże, to jednak mocne, zwinne w locie, przede wszystkim bardzo czujne.
Nie łatwo dają się zaskoczyć drapieżnikom. Nawet w gołębniku są czujne, a hodowca niezbyt zwinny ma duże kłopoty ze złapaniem swoich ptaków.

Opis budowy
Poszczególne odmiany nieco różnią się od siebie w budowie. Najstarsza odmiana szpaka ciemnogłowego jest dosyć przysadzista o nieco wysuniętej piersi. Szpaki
łyski mają stosunkowo wydłużony korpus, a jako, że zawsze są gotowe do lotu,
noszą głowę nieco wysuniętą do przodu. Pierś także musi być nieco wysunięta do
przodu. Zresztą przypominają nieco budową pokrewne im gołębie, a mianowicie
południowoniemieckie łyski.
Głowa szpaka powinna być podłużnie zaokrąglona, o lekko wysklepionym czole
i ciemieniu. Szpaki z kolorowymi głowami nie posiadają na głowie żadnej ozdoby
z piór. U szpaków z ciemnymi głowami oczy są ognistoczerwone. Tzw. oczy złamane, a więc niejednolicie kolorowe są dużym błędem. Oczy powinny być obramowane wąskimi i mało widocznymi brwiami, u niebieskich ciemne.
Dziób o średniej długości, osadzony jest w głowie pod kątem rozwartym, najmniejszym u ciemnogłowych, czarny
Podgardle powinno być dobrze wykrojone, szczególnie u ciemnogłowych. Szyja
u wszystkich odmian jest średnio długa, w okolicy ramion dobrze wypełniona i rozszerzająca się w kierunku dobrze zaokrąglonej piersi. Szpaki o zapadniętych piersiach powinny być usuwane z hodowli. Podobnie dość długie plecy powinny być
zaokrąglone i nieco opadające w kierunku ogona.
Szpaki, jak wszystkie gołębie należące do grupy V, mają dość długie skrzydła,
dające im zwinność i sprawność w locie. Bezwzględnie powinny spoczywać na
długim i zwartym ogonie. Całe upierzenie musi być zwarte, przylegające do tułowia, głowy i szyi.
Szpaki mają stosunkowo krótkie, zawsze nieupierzone, koloru czerwonego nogi. Tylko u gołębi młodych dopuszcza się nieco ciemne nogi. Obowiązkowo pazurki
muszą być czarne, a jedynie u mnichów jasne.

Kolory i rysunek
Wszystkie szpaki bezwzględnie muszą być kolorowe, mieć białe pasy i księżyc
na piersiach
Półksiężyc powinien być około 3 cm szeroki i podwójnie długi. Musi się u góry i u
dołu wyraźnie odcinać od podstawowej barwy, być bez luk, a końce półksiężyca
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powinny mieć ostre zakończenia, które nie mogą sięgać do tylnej części szyi. Rysunek sięgający na tylną część szyi i na piersi jest błędem. Pasy powinny być czysto białe, wąskie, bez przerw, biegnące przez całą szerokość tarcz, na górze
w miarę możliwości rozdzielone.
Szpaki ciemnogłowe niebieski charakteryzują się tym, że nie mają na głowie
żadnego rysunku. Pióra ciemnogłowych czarnych powinny mieć zielony połysk, bez
dodatku koloru brązowego i sitowatości na lotkach i ogonie. Kolor niebieskich ciemnogłowych powinien być czysty, na skrzydłach równomiernie rozłożony. Rysunek na
skrzydłach u ciemnogłowych niebieskich biało łuskowatych powinien być wyraźny.
Białe łuski obowiązkowo muszą mieć czarne obrzeżenie.
Odmianą szpaka ciemnogłowego
niebieskiego są także szpaki srebrno łuskowate. Srebrno łuskowate mają na
szyi białą wstęgę poprzetykaną czarnymi punkcikami, o szerokości ok. 15 mm.
Tarcze na skrzydłach są białe, lecz każde pióro zakończone jest rysunkiem
podobnym do grotu strzały w kolorze
niebieskim. Serce i górna część grzbietu
powinny mieć ten sam rysunek. Niebieskie niekoniecznie muszą mieć na lotkach rysunek zięby.
Dużymi błędami w kolorze są: zbyt
ciemny kolor niebieski, matowy czarny,
bez połysku, rdza na księżycu i pasach, widoczna sitowatość na lotkach. Dużymi
błędami w rysunku są: brak rysunku zięby u odmian, które ten rysunek mieć powinny, za jasna łuskowatość u łuskowatych, wadliwa łyska, ciemna górna część dzioba
u łysków, krzywa lub wąska koronka bez rozet, u białogonów brak białego czółka
oraz mniej niż dwanaście białych sterówek, u mnichów dużo białych piór przy odbycie, mniej niż 7 i więcej niż 9 białych lotek (Różnica między ilością białych lotek
w skrzydłach nie może być większa aniżeli dwa pióra), szeroki czubek, plamisty
dziób.
Fot. Manfred Uglorz

Uwagi dotyczące hodowli
Hodowla szpaków może być łatwa i niełatwa. Łatwa, bo są to gołębie żywotne,
dość płochliwe i dlatego trudno je złapać drapieżnikom. Trudna, bowiem u niektórych odmian, szczególnie u srebrno łuskowatych niełatwo osiągnąć właściwy rysunek. Pomimo tego warto się potrudzić, aby mieć w swoim gołębniku ciekawe odmiany.
Przy ocenie brane są głównie pod uwagę: ogólne wrażenie, budowa korpusu,
barwa (przy gołębiach o rzadko występującym rysunku, rysunek jest ważniejszy),
rysunek pasów i skrzydeł, księżyc lub opaska na szyi, czubek lub koronka, barwa
dzioba i oczu.
Obrączka numer 7.

11

Nr 16 (październik ‒ grudzień 2017)

Manfred Uglorz

Murzyn szmalkaldzki
Schmalkaldener Mohrenkopf, Nègre à crinière, Schmalkalden
Moorhead
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 szmalkaldzki
mógłby być zaliczony do gołębi strukturalnych, jednakże ze względu na rysunek
zalicza się go do barwnych. Do grupy barwnych zaliczony został przez M. Hartmanna (Das Taubenbuch, Berlin
1968), a także przez H. Marksa
(Farbentauben, Wittenberg 1973).
A więc murzyn szmalkaldzki
kiedyś był zdecydowanie zaliczany do gołębi barwnych, ale
obecnie zalicza się go do grupy
VII – strukturalne. Posiada rysunek murzyna, przeto widziano go
w grupie gołębi barwnych. Ale
posiada wyraźną ozdobę z piór,
która go upodabnia do staroholenderskiego kapucyna oraz perukarza starego typu, przeto ostatecznie zadecydowano o zaliczeniu go do gołębi strukturalFot. Manfred Uglorz
nych.

Pochodzenie
Nie jest to stara rasa, liczy
bowiem około 150 lat. Została
wyhodowana na terenie Turyngii
i w saksońskich Rudawach. W literaturze gołębiarskiej nie znajdujemy sprecyzowanego poglądu na temat 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 murzynów. Od pewnego czasu hodowana jest także
w Polsce. Hodowców u nas jest

Fot. Manfred Uglorz
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jednak niezbyt wielu. Hodowlę zalicza się ją do trudnych. I rzeczywiście hodowcy tej
rasy napotykają na wiele trudności, głównie w otrzymaniu właściwego rysunku
i struktury piór na szyi. Ponadto jest to rasa niezbyt płodna.
Szmalkaldzkie murzyny powinny być hodowane w dobrych warunkach. Wymagają przestronnych miejsc do gniazdowania, odpowiedniego miejsca do spoczynku,
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 niskich
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. Kolor brwi i dzioba uzależniony jest od upierzenia. Brwi u czarnych i niebieskich powinny być ciemne, jasne zaś u żółtych i czerwonych. Podobnie średniej wielkości dziób u czarnych
i niebieskich jest ciemny, u czerwonych i żłtych jasny.
Uwagę u murzynów szmalkaldzkich przyciągają ozdoby na głowie i szyi, która jest stosunkowo
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
Fot. Manfred Uglorz
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,
13
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luźna i niepełna grzywa, za długie w kolii pióra zakrywające 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 zdecydowanie 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.
Obrączka numer 11.

Manfred Uglorz

Wiedeński biały
Pochodzenie: Austria
Skrót: WB
Waga od 3,25 do 5,25 kg. Optymalna waga wynosi od
4 do 5 kg.

Z wzorca EE z 2012 roku

Pochodzenie
Biały wiedeński ‒ jak nazwa wskazuje ‒ został wyhodowany w Wiedniu (Austria)
Jest wynikiem pracy hodowlanej austriackiego urzędnika kolejowego Wilhelma
Mucke. W jego hodowli królików holenderskich pojawiła się w końcu XIX wieku
14
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leucystycza mutacja, charakteryzująca się białą sierścią i niebieskimi oczami. Leucyzm jest wynikiem niedoboru ciemniejszego pigmentu w skórze i we włosach
(u ptaków w piórach). W przeciwieństwie do albinizmu, leucyzm spowodowany jest
niedoborem nie tylko melaniny, ale też wszystkich typów pigmentu skóry i sierści.
Króliki holenderskie zaliczane są do rasy małej (2 kg ‒ 3,25 kg), dlatego
W. Mucke swoje mutanty krzyżował białymi olbrzymami, w konsekwencji otrzymał
leucystyczne króliki o średniej wielkości. Po 15 latach pracy hodowlanej pokazał
swoje króliki po raz pierwszy na wystawie w 1907 roku. Znacznie odbiegały one
w budowie od obecnych białych wiedeńskich. Dalsze pracy hodowców polegały na
upodobnieniu białych wiedeńskich pod względem pokroju do niebieskich wiedeńskich.

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_(Hauskaninchen)

Obecnie białe wiedeńskie są jedną z bardzo popularnych ras. Znane są między
innymi z tego, że nawiązują one silne więzi z ich właścicielami.

Ogólna charakterystyka budowy
Biały wiedeński zaliczony został do grupy królików ras średnich. Wzorzec dopuszcza minimalną wagę 3,50 kg, maksymalną 5 kg. Optymalna waga wynosi od 4
kg do 5 kg.
Z budowy przypomina niebieskiego wiedeńskiego, chociaż nie jest jego barwną
odmianą. Stanowi zupełnie odrębną rasę.
Tułów białego wiedeńskiego jest walcowaty i powinien sprawiać wrażenie królika
krępego, o prostej linii grzbietu, o dobrze zaokrąglonym zadzie. Kończyny powinien
15
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mieć mocne, niezbyt krótkie, bowiem jest królikiem o średnio wysokiej postawie.
U starszych samic dopuszcza się małe, pojedyncze dobrze uformowane wole (podgardle). Samice są nieco delikatniejsze od samów. Szczególnie widoczne to jest
w budowie głowy. Jednakże głowa powinna być krótka, szeroka, przede wszystkim
szerokie powinno być czoło. Uszy muszą być mocne, mięsiste, na końcach dobrze
zaokrąglone i dobrze owłosione. Idealna długość uszu mieści się w granicach od
10,5 do 11,5 cm.

http://www.markt.de/ratgeber/kaninchen/wienerkaninchen/

Okrywa włosowa
Podszycie futerka powinno być gęste, a włosy ościste elastyczne i równomiernie
rozłożone po grzbiecie i bokach. Barwa okrywy jest na całym ciele, głowie i uszach
musi być czysto biała i lśniąca. Biały wiedeński ma oczy niebieskie, pazurki bezbarwne.

Wady
Do wad dopuszczalnych zalicza się niewielkie odchylenia od wzorca.
Do dużych wad zalicza się: długi i wąski tułów, cienkie i długie kończyny, wąską
i wydłużoną głowę, uszy dłuższe niż 13,5 cm, lub krótsze niż 9 cm, inny, aniżeli
niebieski kolor oczu, ciemne pazurki, okrywa włosowa rzadka, prawie bez podszycia, twarda lub bardzo miękka sierść.

16

Nr 16 (październik ‒ grudzień 2017)

Małgorzata Zduńczyk

Królik z brodą
Polska hodowla królików w znacznej mierze opiera się o hodowle amatorskie.
Obok królików rasowych, występują często króliki mieszańce. Lokalnie, nieliczne
populacje bezrasowych królików, charakteryzują się wspólnymi cechami. Do takich
należą np. króliki o dużych rozmiarach ciała, króliki ze znaczeniami typu holenderskiego (z białą sierścią na pyszczku, białym
kołnierzem i białymi przednimi
łapkami) czy zwierzęta z dłuższym włosem. Takich populacji
jest zapewne więcej i są dumą
swoich hodowców. Króliki te teoretycznie mogą stanowić podstawę do wyhodowania nowych
ras. Nie wydaje się to trudne,
czego przykładem są działania
hodowców z Niemiec, Czech czy
Słowacji, stale rejestrujący nowe
rasy.
Przedstawię jeden z lokalnych
typów królików, utrzymywanych
w północno-wschodniej Polsce,
a także w innych rejonach kraju
(Podkarpacie) czy Europy (Niemcy, Belgia).
Króliki długowłose kojarzą się
najczęściej z białymi królikami
angorskim, utrzymywanymi w ceFot. Małgorzata Zduńczyk
lu pozyskiwania wełny lub z lewkami, lwimi główkami – królikami
miniaturowymi trzymanymi w domach. Natomiast króliki, o których mowa to zwierzęta o wydłużonym włosie i rozmiarach ciała więcej niż średnich. Masa ciała dorosłych osobników wynosi przeszło 6 kg. Przedstawiona na fotografii 2 – samica
w wieku 10 miesięcy osiągnęła masę ciała około 6 kg. Dłuższa sierść występuje
u tych królików, jak widać na fotografii 2, pomiędzy uszami – tworząc grzywę, na
policzkach – tworząc brodę, na szyi – kryzę, a także na piersi, bokach, udach i tylnej części tułowia. Natomiast grzbiet pokryty jest normalną okrywą włosową. Należy
jednak zaznaczyć, że występuje znaczna zmienność okrywy włosowej u tych królików, zarówno co do długości sierści, jak i powierzchni pokrytej wydłużonymi włosami. Okrywa jest zazwyczaj bardziej obfita zimą. Króliki te występują najczęściej
w ubarwieniu zajęczatym, lecz spotyka się także inaczej ubarwione.
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Fot. Małgorzata Zduńczyk

Króliki długowłose kojarzą się najczęściej z białymi królikami angorskim, utrzymywanymi w celu pozyskiwania wełny lub z lewkami, lwimi główkami – królikami
miniaturowymi trzymanymi w domach. Natomiast króliki, o których mowa to zwierzęta o wydłużonym włosie i rozmiarach ciała więcej niż średnich. Masa ciała dorosłych osobników wynosi przeszło 6 kg. Przedstawiona na fotografii 2 – samica
w wieku 10 miesięcy osiągnęła masę ciała około 6 kg. Dłuższa sierść występuje
u tych królików, jak widać na fotografii 2, pomiędzy uszami – tworząc grzywę, na
policzkach – tworząc brodę, na szyi – kryzę, a także na piersi, bokach, udach i tylnej części tułowia. Natomiast grzbiet pokryty jest normalną okrywą włosową. Należy
jednak zaznaczyć, że występuje znaczna zmienność okrywy włosowej u tych królików, zarówno co do długości sierści, jak i powierzchni pokrytej wydłużonymi włosami. Okrywa jest zazwyczaj bardziej obfita zimą. Króliki te występują najczęściej
w ubarwieniu zajęczatym, lecz spotyka się także inaczej ubarwione.

Fot. Małgorzata Zduńczyk
Dwumiesięczny samczyk z brodą i jego siostra z normalnym włosem.
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Przeprowadzone obserwacje wskazują, że podłoże genetyczne wydłużonego
włosa, u opisywanych królików, jest odmienne niż królików angorskich. Angoryzm to
cecha recesywna, a u omawianych królików dłuższa sierść dziedziczy się w sposób
dominujący (dominacja niezupełna). Zarówno osobniki posiadające jedną kopię
genu – heterozygoty (Mm), jak i dwie kopie (MM) – homozygoty, maja dłuższą
sierść. Jednak pierwsze z nich, krzyżowane z osobnikami normalnowłosymi, dają
50% podobnego do siebie potomstwa, a homozygoty - 100%. Natomiast króliki
angorskie, krzyżowane ze zwierzętami normalnowłosymi, dają potomstwo o normalnej okrywie włosowej. Dopiero w drugim pokoleniu (F2) pojawiają się króliki
z włosem angory.
Króliki brodate, chociaż nieliczne, są obecne w całej Europie. Można zastanawiać się, czy są to potomkowie oryginalnych brodaczy gandawskich (belgijskich),
skutek przypadkowych mutacji spontanicznych, czy też może efekt krzyżowania
królików użytkowych i miniaturowych lwich główek. Jednak, niezależnie jakie byłoby
ich pochodzenie, warte są uwagi i mogą stanowić miłe urozmaicenie w przydomowej królikarni czy gospodarstwie agroturystycznym. Wystarczy jeden królik z brodą,
połączony w parę z królikiem o normalnej okrywie włosowej, aby uzyskać część
brodatych młodych. To ciekawa przygoda hodowlana.

Małgorzata Zduńczyk

Indyk zagórski (Zagórski puran)

Tradycja
„W kwietniu, po niedzielnej mszy, nasiadki są nasadzane na nieparzystej liczbie
jaj, od 13 do 17, ale najczęściej na 15 jajach. Na dno gniazda gospodyni kładzie
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korzenie róży dla lepszej wylęgowości. Aby lepiej siedziała się na jajach, nasiadce
podaje się mąkę z rakiją w postaci kulek wielkości orzecha włoskiego. W maju klują
się indyczęta, które są na początku bardzo wrażliwe i troskliwe gospodynie ‒ aby te
nie padały ‒ karmią je gotowanym jajkiem, twarogiem i siekaną pokrzywą. Ze
względu na legendarną niezaradność indycząt, gospodynie często trzymają również
kurczęta, aby te uczyły je jeść i pić. Po około dwóch i pół miesiąca, po okresie koralenia i pierzenia, gdy młode stają się bardziej odporne, są wypuszczane na pastwisko z pasterzem ‒ najstarszym dzieckiem w domu. I tak, aż do jesieni, szukają na
łąkach, ścierniskach i w lasach, owadów, robaków, jagód i nasion roślin”.
Sposób hodowli i dieta zapewniały szczególnie wysoką jakość mięsa, z której
indyk zagórski jest powszechnie znany. Odchowane indyki sprzedawano w okresie
od września do grudnia, a małe gospodarstwa Zagórza, w ten sposób osiągały
dodatkowe, ale bardzo znaczące dochody. Na początku XX wieku indyki zagórskie
były poszukiwanym towarem na rynku europejskim, szczególnie w Anglii, dokąd był
eksportowany od 1891 roku. W późniejszych latach, eksport zwiększył się znacznie,
a w 1935 roku eksportowano już ponad 226.000 indyków, z których ponad 87% na
rynek angielski, a pozostałe do Niemiec, Austrii, Belgii, Włoszech i Szwajcarii.

Hodowla ekstensywna
W regionie Zagórza Chorwackiego istnieje spora liczba większych i mniejszych
źródeł i strumieni, co sprzyja wzrostowi pastwisk i łąk, na których pasą się indyki
zagórskie. Na łąkach po koszeniu jest wiele owadów (np. szarańczaki) i dżdżownic,
które stanowią dla ptaków dodatkowe źródło białka. Od wieków indyki te utrzymuje
się w systemie wolnego chowu, co oznacza, że zwierzęta spędzają większość czasu na pastwisku, korzystając swobodnie z łąk, sadów, lasów i innych siedlisk bogatych w rośliny, drobne zwierzęta i minerały. Naturalne warunki regionu, w których
żyją indyki, stanowią podstawę do jakościowego i ilościowego rozwoju rasy. Tylko
przy niekorzystnych warunkach pogodowych i w nocy, indykom zapewnia się
schronienie (indycznik lub wiaty). Powierzchnię 1 ha pastwiska można obsadzić
2
400 indykami lub na jednego indyka przeznaczyć co najmniej 25 m .
Stado zarodowe indyków, składa się z jednego indora i pięciu indyczek. Przy
doborze indyków do stad hodowlanych, prowadzona jest selekcja. Wyboru zwierząt
dokonują pracownicy Chorwackiej Agencji Rolnej (HPA). Ptaki są obrączkowane
i wpisane do rejestru Chorwackiej Agencji Rolnej. Do wylęgu można używać wyłącznie jaj lęgowych od tych stad. Jeden indyk powinien dać do 7 ptaków hodowlanych tej samej linii.
Hodowla indyków zagórskich, w danym sezonie hodowlanym, odbywa się
w dwóch etapach. W pierwszym ‒ do 8-go tygodnia życia ‒ możliwe jest żywienie
tradycyjne lub stosowanie mieszanek paszowych o wyższej zawartości białka. Na
późniejszym etapie ‒ do 32-go tygodnia ‒ podstawą żywienia jest zielonka pastwiskowa z dodatkiem kukurydzy i mieszanek paszowych.
W Chorwacji hodowane są cztery odmiany indyka, które różnią się barwą upierzenia. Najliczniej reprezentowany jest indyk brązowy (dziki), a najrzadszy czarny,
podczas gdy jasnego (biało-czarno-brązowy) i szarego (niebieskiego) jest nieco
więcej. Indyczki są znacznie delikatniejsze niż indyki. I tak indyki w wieku 28 tygodni, osiągają średnią masę ciała 6,5 kg, a indyczki ‒ 4 kg. Na rynku dostępne są
indyczki w wieku od 5 do 16 miesięcy, które nie mogą ważyć więcej niż 3,5 kg
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i indyki ‒ 5 kg. Indyczki uzyskują wyższą cenę mięsa niż indyki, a cena sprzedaży
wynosi od 100 do 150 kun za kg (dziś to 57,48 ‒ 86,23 PLN).
Ekstensywny tucz indyka jest dość opłacalny, ponieważ zużywa się dużo mniej
koncentratów paszowych, a pastwiska i tereny zielone są maksymalnie wykorzystane. Ponadto w ten sposób uzyskuje się wyższą jakość mięsa i wyższe ceny
sprzedaży. Do tuczu jednego indyka trzeba zużyć od 4 do 6 kg koncentratu i od 25
do 30 kg ziarna. W warunkach intensywnego odchowu stosuje się dwa modele:
tucz wczesny lub brojlerowy i późne tuczenie. Wczesne tuczenie trwa do 3 miesiąca i rozpoczyna się natychmiast po wykluciu. W tym czasie młode indyki osiągają
masę 3,5 do 8 kg, a na kilogram przyrostu masy ciała zużywają około 3 kg mieszanki. Ten sposób tuczenia odbywa się znacznie szybciej, ale mięso jest gorszej
jakości i osiąga niższą cenę za kilogram.

Marka
Indyk zagórski, znany w handlu jako gotowy produkt pod nazwą „Zagorski puran", musi pochodzić z obszaru Zagórza Chorwackiego. Jest wyjątkowy nie tylko
w UE, ale i dla FAO ‒ Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia
i Rolnictwa. Od 1998 r. jest wymieniony na Liście Rodzimych i Chronionych Ras
Republiki Chorwacji (Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja
te njihov potrebit broj ‒ Lista Rodzimych i Chronionych Ras i Typów Zwierząt Domowych oraz ich potrzeb w zakresie niezbędnej liczebności), a od 2000r. został
wpisany na Światową Listę Obserwacji Różnorodności Zwierząt Domowych FAO
(World Watch List for domestic animal diversity –, 2000, s. 185).
Indyk zagórski stał się marką na długo przed erą centrów handlowych i społeczeństwa konsumpcyjnego. Jeszcze w socjalizmie, zbierała dane i pisała na jego
temat, dziennikarka Jura Blažina z Večernjaka. Dwadzieścia lat temu zaczęto rejestrować rasy rodzime. Genetyk prof. dr Marija Đikić zaproponowała także ochronę
indyków zagórskich. Na podstawie opracowania i opisu tych wyjątkowych zwierząt,
dokonanego przez prof. dr Stjepana Mužica oraz po wejściu do chorwackiego rządu
‒ pierwszego rolnika ‒ Jože Pankretića, w parlamencie chorwackim, przed indykiem zagórskim otworzyły się perspektywy systematycznej weryfikacji i badań,
a także wsparcia naukowców. Wraz z Mužicą, dużą część pracy wykonał prof. dr
Zlatko Janječić, który obecnie jest kierownikiem Zakładu Żywienia Zwierząt na Wydziale Rolnictwa Uniwersytetu w Zagrzebiu (Zavod za hranidbu životinja ‒ Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), który uzyskał stopień doktora, broniąc pracy dotyczącej indyka zagórskiego, a na Światowym Kongresie Drobiu w Brazylii
(XXIV World's Poultry Congress, Brazil 2012) promował rodzimą rasę chorwacką.

Sprzedaż „na progu domu”
„Od czasów starożytnych wiadomo, że indyk jest przygotowywany przez gospodarza siedzącego przy piecu opalanym drewnem, który po trochu podlewa pieczeń
tłuszczem, a siebie chłodzi winem”.
Indyk zagórski udowodnił, że jest wyjątkowy, wśród najmniejszych indyków na
pieczenie, wyjątkowo soczysty, smaczny, o delikatnym mięsie i apetycznym żółtym
tłuszczu ‒ pod warunkiem, że żyje swobodnie na pastwiskach, bogatych w drobne
organizmy zwierzęce i minerały. Oczywiście mógłby też żyć w zamknięciu, ale nie
miałby takiej jakości, a kilka razy zjadłby swoją cenę.
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Indyk zagórski najlepiej nadaje się na pieczeń w wieku od 6 do 8 miesięcy. I nie
może leżeć na tej samej półce z brojlerami hodowanymi od 33 do 45 dni, ich cen
nie można porównywać. Chodzi o jego unikalny i niepowtarzalny charakter, dlatego
tylu konsumentów jest skłonnych zapłacić za jakość (nie tylko „markę") i są też
smakosze, którzy są gotowi kupić „na progu domu” i poczuć autentyczną atmosferę,
którą niektórzy hodowcy dalej kultywują.
Indyk zagórski jest pierwszym produktem w kategorii świeżego mięsa, które
uzyskało Oznaczenie Pochodzenia Geograficznego Produktu Rolnego w Unii Europejskiej, w Republice Chorwacji. Oznaczenie pochodzenia geograficznego jest
jednym ze sposobów ochrony rodzimych produktów, które są specyficzne dla określonego obszaru geograficznego i mają specjalne właściwości odżywcze i organoleptyczne, a także jakość, jaką udało się osiągnąć u indyków hodowanych tradycyjnymi metodami. Indyk zagórski jako cenny produkt eksportowy stał się przyczynkiem do uznania Chorwacji w Europie, a zatem jego hodowla jest ważnym elementem polityki rolnej. Jego cena staje się zatem uzasadniona przez szczególne cechy
i reputację na rynku - indyk zagórski był ulubionym specjałem na dworze angielskim
i wiedeńskim, a teraz ma możliwość stać się nim w Unii Europejskiej.
Podsumowując: indyk zagórski jest przykładem rasy rodzimej, która ‒ będąca
pod opieką państwa i naukowców, propagowana ‒ jest wysokiej jakości produktem
rynku krajowego i produktem eksportowym, docenianym w Europie, dającym uznanie krajowi pochodzenia ‒ Chorwacji.

Charakterystyka rasy
Nazwa: indyk zagórski /Zagorski puran (Chorwacja)
Pochodzenie:
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Nr 16 (październik ‒ grudzień 2017)
Hodowla indyków na terenie Chorwacji rozpoczęła się w XVI wieku, kiedy przywieziono pierwsze ptaki z Włoch. Dziś najbardziej popularnym i jednocześnie rodzimym jest indyk zagórski z Chorwackiego Zagórza. Gleba i klimat Zagórza, warunki
utrzymania i karmienia indyków, od kilku wieków ukształtowały rasę, która już na
początku XX wieku była znaczącym produktem eksportowym Chorwacji. Dziś indyk
zagórski to znana w wielu krajach marka handlowa "Zagorski puran".
Masa ciała:
6-8 kg dorosły indor i 6,5 kg młody indor, 4-5 kg indyczka i 4 kg młoda indyczka
(wiek 28 tygodni)
Liczba jaj: do 20 w cyklu, z których zwykle 15 podkłada się pod indyczkę-nasiadkę
Barwa: brązowa, szara, czarna i jasna (wg oryginalnego opisu) ‒ najliczniej reprezentowany jest indyk brązowy (dziki), a najrzadszy czarny, podczas gdy jasnego
(biało-czarno-brązowy) i szarego (niebieski) jest nieco więcej.
Wylęgowość: bardzo dobra
Cechy szczególne: lekki, idealny do hodowli ekstensywnej
„Puran zagorskih brega” - marka premium:
- oryginalny/autochtoniczny/rasa krajowa
- wzrost zgodny z naturalnym rytmem
- wolny zielony wybieg
- pasze gospodarskie
- wybitne walory smakowe.
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Na podstawie:
https://www.agroklub.com/stocarstvo/put-zagorskog-purana-od-dvora-do-eu/11044/
https://www.agroklub.com/baza-stocarstva/peradarstvo/zagorski-puran-47/
http://www.varazdinska-zupanija.hr/repository/public/upravnatijela/poljoprivreda/dokumenti/tradicionalni-proizvodi/puran-opravdanost-uzgoja.pdf
http://www.zagorskipuran.hr/hr/kategorija/uzgoj-o-uzgoju/10
http://www.zagorskipuran.hr/hr/vijesti-detalji/za-churchillovo-pismo-o-zagorskimpuranima-nudimo-1-000-eura/22
http://eur-lex.europa.eu/legal content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.155.01.0010.01.POL&toc=OJ:L:2016:155:FULL
www.infor.pl/download/site/pl/oj/2016/c_060/C_-2016-060-01-0013-01-POL.pdf
Tłumaczenie i opracowanie Małgorzata Zduńczyk

Jan Król

Czy ptaki już wiedzą o ociepleniu klimatu?
Toczą

się obecnie dyskusje na bardzo intrygujący temat opisany pytaniem, czy
zachodzą zmiany określane jako ocieplanie klimaty czy też nie? Pomijając bardziej
naukową, spolaryzowaną dysputę nie sposób nie zauważyć, że coś jest na rzeczy.
Obserwujemy łagodne zimy, a i letnie upały jakby były gorętsze niż te, które pamiętamy z przeszłości. Czy więc rzeczywiście się nam klimat ociepla? Co na ten temat
mogą nam przekazać ptaki?

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Ptaki są bowiem bardzo cennym indykatorem zmian. Są przede wszystkim doskonałymi, że to określę „maszynami” latającymi – bardzo sprawnymi i super energooszczędnymi – spalając kilka gramów tłuszczu potrafią przelecieć setki kilometrów, głównie z uwagi na lekką konstrukcję ciała i kształt. Kruchość konstrukcji ptaków latających, która umożliwiła te nieprzeciętne zdolności została jednak okupiona
wielką łatwością odniesienia kontuzji czy wrażliwością na niekorzystne czynniki. Ta
wrażliwość jest od wielu lat znana i była już wykorzystywana przez ludzi ‒ między
innymi kanarki były zabierane do kopalń, gdyż sygnalizowały czy wręcz padały
znacznie szybciej nim stężenie gazu zaczęło być wyczuwalne i zaczęło zagrażać
górnikom. To też, nawiasem mówiąc, wyjaśnia popularność hodowli drobiazgu ptasiego, w tym na Górnym Śląsku, które wędrowały razem z górnictwem po Europie.
Mając na uwadze tę wrażliwość ptaków na czynniki zewnętrzne zadajemy sobie
zatem pytanie, czy ptaki ze swoimi zdolnościami są takimi indykatorami ocieplania
klimatu i czy na coś istotnego wskazują? Okazuje się, że jest wiele przesłanek,
żeby odpowiedzieć twierdząco i o tym postaram się napisać parę słów.
Badania ptaków trwają już setki lat, ale do potrzeb oceny wpływu ocieplenia
potrzebne są bardzo precyzyjne dane – masowe dane ilościowe i fenologiczne
(ogólnie: dotyczące związku klimatu z terminami rocznego cyklu życiowego ptaków)
‒ z ostatnich dziesiątków lat. Te dane z około 200 prac zostały przeanalizowane
w opracowaniu WWF, a wyniki analizy pozwoliły na wyciągnięcie interesujących
wniosków.
Zauważono, że wszystkie organizmy żywe reagują na ocieplanie się klimatu
przyspieszając start cyklu rocznego o około 5 dni co każde 10 lat, a ptaki nawet
prawie o 7 dni na dekadę, jedynie drzewa reagują wyraźnie wolniej – około 3 dni.
Dane o ptakach dotyczą wcześniejszego przylotu, rozpoczynania okresu lęgowego,
terminu budowania gniazd i składania jaj. Najważniejszą rzeczą dla ptaków jest
zsynchronizowanie się z ekosystemem. Dla migrantów z kolei ważne jest jak najwcześniejsze i z umiarkowanym ryzykiem przybycie na tereny lęgowe, gdyż to stawia je w uprzywilejowanej sytuacji – zajmują lepsze terytoria w stosunku do konkurentów, a tym samym stanowią „lepszą partię” dla samiczek. Stąd istotny wpływ
ocieplania klimatu akurat na terminy przylotu, a mniej na terminy odlotów na zimowiska. W czasie ostatnich dekad Anglicy odkryli, że większość ich gatunków przylatuje do 2 tygodni wcześniej. Dlaczego Anglicy – ich główne stowarzyszenie ornitologiczne (RSPB), królewskie zresztą, liczy ponad milion członków, a bardzo rozwinięta sieć obserwatorów pozwala na zbieranie kompletnych i bogatych informacji
fenologicznych. Zjawisko wcześniejszych przylotów dotyczy wszystkich kontynentów – nawet Antarktydy. Są jednak gatunki, które z nieznanych powodów opóźniają
przylot, a są i takie które przestają odlatywać – w Finlandii w ostatnich kilku dekadach populacja zimujących dzwońców powiększyła się 6-krotnie. Ogólnie rzecz
biorąc migranci krótkodystansowi przylatują 14 dni wcześniej, a długodystansowi
ledwie 4, natomiast świstunki nie zmieniły dat przylotu, gdyż ich aktywność zależy
od ulistnienia drzew – a te jak napisano wyżej – wolno nadążają za zmianami klimatu. Okazuje się, że dla niektórych – tych bardziej „spóźnialskich” migrantów długodystansowych sytuacje nie wygląda najlepiej. Przylatując i przystępując do lęgów
w dotychczasowym terminie, przegapiają szczyt wylęgu larw i gąsienic, które są im
niezbędne do karmienia piskląt. Tym samym przy dostępnej mniejszej ilości gąsie-
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nic mogą wykarmić mniej piskląt i cała populacja z roku na rok zmniejsza swoją
liczebność.
20 z 65 przebadanych gatunków ptaków zaczyna składać jaja 9 dni wcześniej.
Odnotowano także ścisłą korelację pomiędzy ocieplaniem klimatu a terminem składania jaj. Dane z przebadania 40 tys. gniazd wykazały, że im szybciej podnosi się
temperatura, tym szybciej ptaki składają jaja. W Ameryce Północnej nurzyki składają jaja nawet 24 dni wcześniej niż zwykle. Podobne przyspieszenia jak w przypadku
terminu przylotów i początku składania jaj dotyczą także innych etapów cyklu rozrodczego – terminów toków czy terminów budowy gniazd.
.

Fot. Zdzisław Jakubanis

W przypadku odlotów na zimowiska niektóre pospolite gatunki ptaków, jak np.
pokrzewka kapturka, opóźniły odloty o około 2 tygodnie w przeciągu ostatnich 30
lat. Odnotowuje się coraz większy odsetek ptaków przedłużających pobyt i pozostających na zimowanie. Coraz większe stada gęsi z północno-zachodniej Rosji, zimujących niedawno w północnych Niemczech i Holandii już zatrzymują się i zaczynają
zimować w północno-zachodniej Polsce. Podobnie gołębie grzywacze i inne.
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Zmiana klimatu powoduje przesunięcie stref klimatycznych a tym samym stref
roślinnych w kierunkach odrównikowych i nakładanie ich na nową siatkę topograficzną. Razem z nimi powinny przemieszczać się gatunki, ale będzie to jednak dla
nich problem, gdyż znajdą się w nowych miejscach. Ślepowrony gnieżdżą się już
kilkaset lat w okolicach Pszczyny i do niedawna było to jedyne stałe miejsce lęgowe
tej czapli na terenach Polski. Bardziej na północ nie ma już tak bogatych w ryby
kompleksów stawów. Szczególnie będzie to dotyczyło ptaków związanych z górami,
gdyż na północ od Alp i Karpat nie ma wysokich pasm górskich. Przemieszczanie
stref roślinnych bowiem obejmuje także ruch w pionie – w górach zmieniają się
wysokości stref roślinności. Dojdzie do ciekawych sytuacji – niedawno ustanowiono
granice terenów chronionych dla niektórych gatunków (endemicznych dla Europy).
Przypuszcza się, że pod koniec obecnego wieku przemieszczające się wraz z ociepleniem klimatu niektóre gatunki wyniosą się z połowy tych obszarów. Generalnie
w Europie około 30 gatunków ptaków przez ocieplenie utraci większość, a niekiedy
i całe tereny lęgowe. W ekstremalnych prognozach szacuje się także, że w związku
z omawianymi zmianami klimatycznymi w niektórych regionach narażonych na
wymarcie będzie do ¾ gatunków ptaków. Z pewnością będzie jednak niesamowite
zamieszanie
Jak widać świat ptasi wysyła wiele wyraźnych ‒ jak się wydaje ‒ sygnałów
o przebiegających zmianach. Jeśli ten trend się utrzyma, to najbliższe dekady lat
przyniosą zmiany. Niektóre możemy przewidzieć, ale skali nie możemy sobie wyobrazić.

Zdzisław Jakubanis

Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
ptaków na przykładzie kury i gołębia, cd.
Składniki mineralne są niezbędne do życia ptaków. Przede wszystkim są składnikiem kośćca, a u samic są niezbędne do tworzenia skorupy jaj. Biorą również udział
w różnych przemianach biochemicznych w organizmach zwierząt. Należy zaznaczyć, że składniki mineralne zawarte w produktach roślinnych nie zapewniają pełnego zapotrzebowania bytowego, a szczególnie produkcyjnego u kur nieśnych
i rosnących piskląt, ponieważ są dla ptaków częściowo lub całkowicie nieprzyswajalne (chodzi o formę związku chemicznego danego pierwiastka). Dlatego hodowcy
powinni dodatkowo podawać (suplementować) składniki mineralne w postaci
związków organicznych danego pierwiastka i w określonych wzajemnych proporcjach, ponieważ nadmiar niektórych pierwiastków może ograniczać przyswajalność
innych. O tym należy pamiętać.
Składniki mineralne dzielimy na dwie grupy: makroelementy, których zawartość
w organizmie jest większa, a tym samych jest na nie większe zapotrzebowanie,
oraz mikroelementy i pierwiastki śladowe, których ilość w organizmie jest mała, ale
mają istotne znaczenie w przemianach biochemicznych.

27

Nr 16 (październik ‒ grudzień 2017)

Makroelementy
Do makroelementów zaliczamy: wapń (Ca – łac. calcium), fosfor (P – łac. phosphorus), sód (Na – łac. natrium), chlor (Cl – łac. chlorum), potas (K – łac. kalium),
magnez (Mg – łac. magnesium).
Wapń (Ca).
Wapń jest składnikiem mineralnym występującym w organizmie w największej
ilości. U młodych ptaków w okresie intensywnego wzrostu jest niezbędny do prawidłowego przebiegu procesów kostnienia szkieletu, ale do tego potrzebny jest udział
wit. D.
U kur niosek i samic gołębi jest niezbędny do tworzenia skorupy jaj. Poza tym
bierze udział w krzepliwości krwi, wpływa na przewodzenie bodźców w układzie
nerwowym, wpływa na skurcze mięśni szkieletowych i pracę serca. Zmniejsza stany
zapalne i obrzęki tkanek. W organizmie gołębia ok. 98% wapnia jest zgromadzone
w szkielecie, a reszta w płynach i komórkach.
Wapń wchłaniany jest w jelicie cienkim (dwunastnica, jelito czcze) w obecności
wit. D. Pasze roślinne i ziarna zbóż są ubogie w wapń i nie zapewniają zapotrzebowania bytowego w ten pierwiastek. Poza tym wapń w roślinach może występować
w postaci fitynianów, szczawianów i innych połączeń z wyższymi kwasami tłuszczowymi, z których jest niedostępny w organiźmie ptaka. Najlepiej przyswajalny
wapń znajduje się w węglanie wapnia (skorupy jaj i małży, muszle morskie)
i kredzie pastewnej. Mieszanki mineralne dla drobiu powinny zawierać wapń i fosfor
w proporcji 2 : 1.
Samice gołębi w okresie lęgowym (tworzenie jaj) powinny otrzymywać wapń
w ilości 1 grama dziennie, a kury nioski w sposób ciągły. Mielone muszle skorupiaków morskich (ok. 38% zjonizowanego Ca) są dobrą formą suplementacji wapnia,
ponieważ wapń uwalnia się z nich w przewodzie pokarmowym w sposób ciągły
przez ok. 12 godzin. Z kredy pastewnej uwalnia się w ciągu 3 godzin. W przypadku
niedoboru wapnia w paszy, samice ptaków pobierają wapń z własnego szkieletu,
aby wytworzyć skorupę jaja, w której jest ok. 94% węglanu wapnia. Efekt tego jest
taki, że samice ptaków niechętnie chodzą, występuje niezborność ruchu, łamliwość
kości i znoszą jaja z miękkimi skorupami, a w skrajnych przypadkach bez skorup,
tylko pokryte błoną.
Mielone muszle i kreda powinny być non stop dostępne dla samic ptaków,
oprócz wody do pobrania. Ptaki nie pobiorą więcej muszli i kredy niż potrzebują.
Gołębie karmiące młode też powinny mieć swobodny dostęp do muszli i kredy pastewnej oraz witaminy D.
Fosfor (P).
Fosfor jest drugim po wapniu ważnym pierwiastkiem w organizmie ptaka. Występuje w kośćcu, tkankach i płynach ustrojowych (krwi), kwasach nukleinowych,
enzymach i hormonach. Bierze udział w procesach dziedziczenia.
Pasze roślinne zawierają więcej fosforu niż wapnia, ale jest on słabo przyswajalny przez ptaki. Młode ptaki przyswajają tylko ok. 30%, a dorosłe ok. 50% fosforu.
W paszach roślinnych występuje enzym fitaza, który uwalnia fosfor z fityn roślinnych w przewodzie pokarmowym ptaków. Proces uwalniania fosforu w przewodzie
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pokarmowym ptaka jest dużo wolniejszy niż tempo przesuwania treści pokarmowej,
stąd jego małe przyswajanie.
Dużo fitazy zawiera pszenica i jej otręby. Unieczynnienie fitazy może następować podczas przegrzania ziarna przy jego suszeniu, co ogranicza taką pszenicę
jako źródło fosforu dla ptaków.
Ze zbóż najwięcej fosforu zawierają kiełki pszenicy, następnie rzepak ozimy,
słonecznik i ziarna roślin motylkowych. Wykorzystanie fosforu fitynowego w zbożach paszowych można zwiększyć nawet o 30% przez dodanie preparatów enzymatycznych zawierających fitazy pochodzenia mikrobiologicznego. Dobrym źródłem
przyswajalnego fosforu są mączki rybne, drożdże i fosforany paszowe. Najpopularniejszy jest fosforan jednowapniowy, który zawiera przeciętnie 22% fosforu i 18%
wapnia. Fosforany paszowe są otrzymywane po wyprażeniu fosforytów (naturalnych rud minerałów), które mogą zawierać zwiększone ilości metali ciężkich, takich
jak: wanad (V) i fluor (F), a te są szkodliwe dla drobiu. Mogą powodować gorsze
przyrosty wagowe kurcząt, gorszą jakość odżywczą jaj, zwiększoną śmiertelność
kurcząt i gorszą jakość skorup jaj. Łączna zawartość metali ciężkich w fosforanach
paszowych nie powinna przekraczać 20 ppm. Dlatego ważną sprawą jest, aby mieszanki mineralne dla gołębi i drobiu trzymanego w warunkach przydomowych kupować u producentów produkujących te artykuły dla dużych ferm drobiarskich, bo
wtedy jest pewność, że będą najlepszej jakości.
Sód (Na), potas (K), chlor (Cl).
Pierwiastki te w organizmie ptaków występują w formie zjonizowanej – Na*,
K*,Cl*.
Dla utrzymania właściwej równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, stosunek wzajemny tych pierwiastków powinien wynosić mniej więcej 1 : 2 : 1. W paszach roślinnych sód i chlor występują w niewystarczających ilościach i dlatego
muszą być uzupełniane, natomiast potas występuje w nadmiarze. Łatwo dostępnym
źródłem sodu i chloru jest chlorek sodu, czyli sól kuchenna. Te trzy pierwiastki stanowią w organizmie układ sprzężony warunkujący prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Warunkują utrzymanie prawidłowego ciśnienia osmotycznego, odczynu
osocza, są niezbędne w procesach mineralizacji kośćca. W jelicie cienkim wpływają
na prawidłowe wchłanianie aminokwasów i cukrów.
Niedobór sodu w diecie drobiu występuje bardzo rzadko, ponieważ dodatek soli
kuchennej pozwala łatwo usunąć niedobory sodu, natomiast nadmiar sodu jest
groźniejszy niż niedobór, bo prowadzi do jego nadmiernego wydalania przez nerki
z moczem, a tym samym do odwodnienia organizmu.
Potas w komórkach organizmu pełni podobną rolę jak sód w płynach ustrojowych. Jest niezbędny w prawidłowej pracy serca i mięśni oddechowych (również
u człowieka), napięcia ścian jelit, przemian metabolicznych węglowodanów i związków azotowych oraz tkanki kostnej i chrzęstnej. Niedobory potasu u drobiu występują rzadko ze względu na wegetariańskie odżywianie. Ptakom można podawać
sól, ale wyłącznie sól pastewną, która oprócz chloru i sodu zawiera mikroelementy,
takie jak: cynk, żelazo, chrom, selen, mangan, a także magnez, wapń, potas. Jeśli
ptaki będą miały swobodny dostęp do soli pastewnej i wody, to nigdy nie pobiorą
soli w nadmiarze, bo dostęp do wody uchroni je przed zatruciem solą.
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Magnez (Mg)
Pasze stosowane w żywieniu ptaków zawierają magnez w wystarczającej ilości,
zapewniającej zapotrzebowanie bytowe. W przyrodzie występuje w postaci minerałów takich jak: dolomit, magnezyt, karnalit, skały krzemianowe, także w wodzie
morskiej i wodach mineralnych.
Podstawowa rola magnezu w organizmie to funkcja budulcowa, ponieważ jest
niezbędny do tworzenia kości, chrząstek i procesów kostnienia. W kościach znajduje się głównie w postaci węglanu magnezu. W skorupie jaj jest go tylko ok. 0,4%.
Część magnezu znajduje się w komórkach mięśniowych, gdzie odgrywa rolę regulacji pobudliwości nerwów i mięśni. Reguluje transport wapnia z krwi do kości i pobudza komórki kościotwórcze do wbudowania go do kości. W połączeniu w wapniem jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nerwów i mięśni. Łagodzi
pobudzenie nerwowo-mięśniowe, czyli działa uspokajająco i obniża stres (również
u człowieka). Ważną rolą magnezu jest udział w powstawaniu związków wysokoenergetycznych np. ATP (kwasu adenozynotrójfosforowego). Wchłaniany jest głównie w jelicie cienkim, u drobiu w ok. 60%, a wydalany przez nerki, które mają zdolność jego reabsorbcji, dzięki czemu zapotrzebowanie na magnez jest stosunkowo
niewielkie. Antagonistami magnezu są: wapń, fosfor, potas i glin. Duża zawartość
wymienionych pierwiastków w paszy utrudnia jego wchłanianie. Niedobór magnezu
u młodych ptaków powoduje najpierw spowolnienie, a następnie zahamowanie
wzrostu. Powodem może być obniżony proces mineralizacji kości spowodowany
obniżonym wchłanianiem wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego. W takich
przypadkach najczęściej zwiększa się dawki wapnia w paszy, a nie magnezu, co
jeszcze bardziej pogłębia niedobory magnezu. Zwiększona dawka wapnia powoduje jego odkładanie w tkankach miękkich, zamiast w kościach. Aby ustabilizować
taką sytuację należy zwiększyć dawkę magnezu w paszy zamiast wapnia. Magnez
powoduje wypłukiwanie wapnia z tkanek miękkich i wbudowanie go w struktury
kośćca. Przy niedoborach magnezu, u ptaków młodych i dorosłych występują różnego rodzaju objawy nadpobudliwości nerwowej i niezborności ruchowej, kojarzone najczęściej z jakąś chorobą zakaźną.
Popularnymi preparatami magnezu paszowego są jego połączenia nieorganiczne, np. tlenki, chlorki lub siarczany magnezu. Najnowsze badania wskazują, że
najlepiej przyswajany jest magnez z połączeniach organicznych, np. w połączeniu
z aminokwasem glicyną jako glicynian magnezu. W tym połączeniu, jon magnezu
nie wchodzi w przewodzie pokarmowym w połączenia z innymi anionami i dlatego
jest dobrze przyswajalny.
Paszami bogatymi w magnez są drożdże, otręby pszenne, śruty lniane i zielonki
z roślin motylkowych. Zawartość magnezu w roślinach zależy od rodzaju gleby i jej
nawożenia nawozami mineralnymi. Gleby ubogie w magnez to głównie gleby lekkie,
piaszczysto-gliniaste i gleby kwaśne.

Mikroelementy
Do najważniejszych mikroelementów zaliczamy: żelazo (Fe – łac. ferrum), miedź
(Cu – łac. cuprum), cynk (Zn – łac. zincum), mangan (Mn – łac. manganum), selen
(Se – łac. selenium), jod (I – łac. iodum). Są to pierwiastki utrzymujące życie, dlatego powinny być dostarczane w paszy w pełnym zakresie.

30

Nr 16 (październik ‒ grudzień 2017)
Żelazo (Fe)
Jest jednym z najważniejszych mikroelementów, który musi być dostarczany z
paszą dla zwierząt oraz z żywnością dla człowieka. Wchodzi w skład hemoglobiny,
a ta w skład erytrocytów (czerwonych ciałek krwi). 2/3 żelaza w organizmie jest
związana z hemoglobiną i z krwią, dzięki której jest rozprowadzany tlen po całym
organizmie. Pozostała część żelaza jest związana z różnymi białkami m.in. mioglobiną (białko mięśni), różnymi enzymami, które biorą udział w przemianach energetycznych i białkowych.
Żelazo jest wchłaniane w jelicie cienkim (dwunastnica, jelito czcze), a przyswajalność jest uzależniona od wartościowości. Żelazo tzw. hemowe (Fe*2) dwuwartościowe jest przyswajalne w ok. 40%, natomiast żelazo niehemowe (Fe*3) trójwartościowe jest przyswajalne tylko w ok. 3% i jest to żelazo pochodzenia roślinnego.
Zawartość żelaza w paszach pochodzenia naturalnego jest zróżnicowana. Żelazo
ze zbóż jest przyswajalne w ok. 10%. Do mieszanek i premiksów paszowych żelazo
jest wprowadzane w postaci soli żelazawych, a nie żelazowych, np. siarczanu żelazawego, chlorku żelazawego lub cytrynianu żelazawego. Żelazo z soli żelazowych
jest słabo przyswajalne, a z tlenków i węglanów żelazowych jest całkowicie nieprzyswajalne. Nadmiar żelaza dla ptaków nie jest toksyczny. Dłuższe niedobory
żelaza w paszy mogą powodować anemię u ptaków, u młodych zahamowanie
wzrostu, zaburzenia w funkcjonowaniu mięśni, odbarwienia upierzenia czarnego lub
brązowego.

Miedź (Cu)
Pierwiastek ten w organizmach występuje w bardzo małych ilościach. W prawidłowym żywieniu, niedobory miedzi u ptaków nie występują. Miedź jest już wchłaniana w żołądku, a następnie w dwunastnicy. 95% miedzi w organizmie jest związana z białkiem zwanym ceruloplazminą, a reszta w niektórych enzymach. Uczestniczy w przemianach węglowodanów, tworzeniu kości i tkanki łącznej oraz wpływa
na pracę serca. Wspomaga wchłanianie żelaza. Podobnie jak w przypadku żelaza,
niedobory miedzi u ptaków występują rzadko, a objawy niedoboru są podobne jak
w przypadku niedoborów żelaza.
Miedź do premiksów paszowych wprowadza się w postaci siarczanów, ponieważ
tlenki i siarczki miedzi są nieprzyswajalne. Ptaki dobrze tolerują nadmiar miedzi
w paszy, dopiero duże stężenia mogą działać toksycznie.

Cynk (Zn)
W paszach pochodzenia roślinnego występuje w zbyt małych ilościach, chociaż
przyswajalność jest wysoka (50-70%), ale może być zmniejszona przy dużej zawartości kwasu fitynowego w paszy, nadmiarze wapnia i kobaltu, dużej zawartości
tłuszczów. Wchłaniany jest w dwunastnicy i jelicie czczym, a wydalany jest z sokiem
trzustkowym do dwunastnicy.
Cynk jest pierwiastkiem bardziej wszechobecnym w organizmie niż żelazo i miedź.
Występuje w tkance kostnej, mięśniowej, piórach, wątrobie, jądrach. Wchodzi
w skład wielu ważnych enzymów biorących udział w przemianach węglowodanów,
białek i tłuszczów. Bierze udział w wydzielaniu i działaniu hormonów: wzrostu, tarczycy, insuliny i testosteronu. Niski poziom cynku w paszy powoduje zmniejszenie
wydzielania hormonów wzrostu, tarczycowych, płciowych i insuliny oraz spadek
odporności. Zaburzenia wzrostu młodych ptaków, zmiany w układzie kostnym po31
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wodujące skrócenie i zgrubienie trzonów kości długich, i inne deformacje kostne,
nieprawidłowe upierzenie, łuszczenie naskórka, zmniejszenie nieśności, deformacje
zarodków, spadek płodności samców. Tak więc, cynk bierze udział w wielu ważnych
funkcjach organizmu.
Cynk do premiksów paszowych jest wprowadzany w postaci: siarczanów, węglanów, chlorków i tlenków, z których jest dobrze przyswajalny. Jednak najlepiej jest
przyswajalny cynk chelatowy (organiczny). Nadmiar cynku w paszy jest dobrze
tolerowany przez ptaki.

Mangan (Mn)
Pierwiastek ten występuje w dużych ilościach w kościach i mitochondriach komórek.
Bierze udział w licznych przemianach biochemicznych, jest aktywatorem wielu
enzymów biorących udział w przemianach glukozy, aminokwasów i lipidów. Ewentualne niedobory tego pierwiastka mogą u drobiu powodować zmniejszenie tempa
wzrostu, wszelkiego rodzaju anomalie rozwojowe układu kostnego, deformacje
zarodków w postaci papuziego dzioba, skrócenia skrzydeł, deformacji czaszki.
U kur spadek nieśności, a u kurcząt może powodować perozę (zniekształcenia
i obrzęki stawów kończyn).
W zbożach mangan występuje w podobnych ilościach jak cynk, ale w obecności
wapnia i fosforu jego przyswajalność może być obniżona.
Mangan do premiksów paszowych dodaje się w postaci siarczanów i chlorków,
z których jego przyswajalność jest najlepsza.

Jod (I)
Bierze udział w procesach syntezy hormonów tarczycy (tyroksyny i trójjodotyroniny).
Z tego powodu występuje w dużych ilościach w tarczycy, a w śladowych ilościach występuje w osoczu krwi i wątrobie. Niedobory jodu wpływają na obniżenie
poziomu hormonów tarczycowych, a te mają wpływ na przysadkę mózgową, co
powoduje obniżenie nieśności u kur i zmniejszenie wzrostu u kurcząt. U zarodków
powoduje ich zamieranie w końcowym etapie procesu inkubacji.
Zawartość jodu w paszach roślinnych jest różna i zależy od odległości terenów
rolniczych od morza, im dalej od morza tym zawartość jodu jest niższa. Na terenach
południowej Polski wskazane jest uzupełnianie pasz dla drobiu jodem w przypadku,
gdy nie zawierają one w swoim składzie mączek rybnych, które są zasobne w jod.
Do premiksów paszowych jod wprowadzany jest w postaci jodku sodu lub potasu,
ale są to związki stosunkowo nietrwałe.
Selen (Se)
Selen jest pierwiastkiem, który występuje we wszystkich komórkach organizmu.
Najwięcej selenu jest w wątrobie, w warstwie korowej nerek, przysadce mózgowej
i trzustce. Najważniejszą rolą selenu jest wpływ na zwiększenie odporności organizmu oraz udział w pracy enzymów antyoksydacyjnych.
Selen współdziała synergistycznie z wit. E. Polega to na tym, że przy niedoborze
selenu wzrasta zużycie wit. E i odwrotnie, wit. E zmniejsza zapotrzebowanie na
selen.
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Głównym objawem niedoboru selenu jest skaza wysiękowa, polegająca na wystąpieniu obrzęków spowodowanych zwiększoną przepuszczalnością włosowatych
naczyń krwionośnych. U drobiu dorosłego niedobór selenu obniża płodność.
Selen jest niezbędnym mikroelementem, ale w niewielkim nadmiarze staje się toksyczny.
Pasze roślinne mogą zawierać różne ilości selenu w zależności od jego zawartości w glebie.
Mało selenu zawierają ziarna kukurydzy i grochu.
Do mikroelementów należy jeszcze kobalt (Co – łac. cobaltum), który w organizmach ptaków występuje w śladowych ilościach. Jest on niezbędny u niektórych
gatunków ptaków do bakteryjnej syntezy witaminy B12 w końcowych odcinkach
(jelita ślepe) przewodu pokarmowego. Pasze dla drobiu są uzupełniane wit. B12,
ponieważ daje to lepsze efekty niż uzupełnianie kobaltem. Pierwiastek w ten w niewielkim nadmiarze w paszy hamuje wchłanianie jodu i cynku z przewodu pokarmowego.

Żwirek
Pokarm, żeby uległ procesom trawienia musi być rozdrobniony. U ssaków pokarm ulega rozdrobnieniu już w chwili pobrania dzięki obecności zębów w jamie
gębowej. U ptaków, droga pokarmu do momentu rozdrobnienia jest nieco dłuższa,
ponieważ dziób służy wyłącznie do pobierania pokarmu, który następnie jest gromadzony na krótszy lub dłuższy czas w wolu, gdzie ulega zwilżeniu i rozmiękczeniu. Następnie ulega przesunięciu do żołądka mięśniowego celem rozdrobnienia.
U ssaków nie ma żołądka mięśniowego, jest od razu żołądek gruczołowy (nieco
inaczej jest u przeżuwaczy). W żołądku mięśniowym ptaków nawet najtwardsze
ziarno ulega rozdrobnieniu, dzięki skurczom mięśniówki żołądka, twardej błonie
keratynowej wyściełającej od wewnątrz żołądek oraz żwirkowi i kamykom obecnym
w żołądku. Tak rozdrobniony pokarm roślinny ulega już wstępnemu trawieniu
w części gruczołowej żołądka. Przy chowie ekstensywnym drobiu lub gołębi korzystających z wolnych wybiegów lub wolnego oblotu, ptaki same znajdą i pobiorą
niezbędne kamyki i żwirek. Mają to zakodowane genetycznie. Przy chowie wolierowym należy im zapewnić żwirek i kamyki do pobrania do woli.
Wśród naukowców zajmujących się badaniem pasz stosowanych w żywieniu
drobiu i fizjologii trawienia występują rozbieżności dotyczące podawania żwirku
i kamyków na fermach drobiu. Jednak ptaki dzikie pobierają żwirek, piasek, kamyki, doskonale się rozmnażają i odchowują pisklęta. Z własnych obserwacji wiemy,
że drób i gołębie chodząc po ziemi coś dziobią, nawet w miejscach, gdzie nic nie
rośnie. Gołębie trzymane w wolnym oblocie, potrafią znaleźć i latać na żwirownie,
tam siadają i coś zbierają. Czasem widać gołębie chodzące przy szosie lub po wiejskiej drodze. Co tam szukają? Przypuszczam, że wiedzą czego szukać – pobierają
kamyki, żwirek, piasek, a w nim zawarte pierwiastki niezbędne do życia. A gołębie
trzymane w chowie wolierowym? Muszą pobierać to co im poda człowiek. A kiedy
wystąpią problemy z odchowem młodych lub problemy zdrowotne z dorosłymi gołębiami, każdy szuka przyczyn zakaźnych – wróble przyniosły lub myszy.
Sprawa jest na ogół banalnie prosta – niedobory mineralno-witaminowe, w tym
niedobór żwirku i piasku w żywieniu. Kiedyś jeden z hodowców gołębi krótkodziobych opowiadał mi jakie ma problemy z odchowem młodych gołębi, które karmił
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ręcznie od momentu kiedy mamki przestały karmić mleczkiem. Podawał im karmę
przeznaczoną dla papug, czyli karmę wysokobiałkową. Młode wspaniale rosły i rozwijały się do czasu kiedy zaczęły pobierać ziarno. Wtedy zaczęły się problemy, młode
traciły apetyt, chudły i padały w krótkim czasie. Nie potrafił sobie tego wytłumaczyć.
Kiedy spytałem, czy dodawał do karmy po kilka ziaren piasku, zdziwił się. Dorosłe
gołębie karmiąc młode, wiedzą, kiedy i w którym okresie pobierać jaką karmę
i czego szukać w otoczeniu. Otóż rodzic karmiąc młode przekazuje mu całą zawartość swojego wola łącznie ze swoją mikroflorą. I to jest najważniejsza sprawa. Przy
karmieniu następuje również refluks części zawartości żołądka, a więc soku żołądkowego i zawartego w nim kwasu solnego (niskie pH). Człowiek karmiąc ręcznie
młode gołębie podaje jałowy mikrobiologicznie pokarm, lekkostrawny i odżywczo
pełnowartościowy. Mięśniówka żołądka nie rozwija się, bo nie ma co rozcierać w żołądku przy braku stymulacji przez kamyki i żwirek. Kiedy gołąb zacznie pobierać
ziarno, zwiotczała mięśniówka żołądka nie jest w stanie rozdrobnić ziarno na miazgę, a tym samym w dalszych częściach przewodu pokarmowego (jelito cienkie),
enzymy nie mogą rozłożyć pokarmu na podstawowe elementy do wchłonięcia
i występują objawy niedożywienia.
W przypadku hodowli wolierowej przyzagrodowej, wskazane jest podawanie
ptakom żwirku z kruszywa mineralnego (granit, kwarc), grubego żwirku i kamyków
rzecznych lub grubego piasku. Wszystko to, oczywiście po przegotowaniu. Wszelkiego rodzaju kruszywo mineralne może zawierać krzem (Si, łac. silicium) w postaci
krzemianów lub krzemionki.
Krzem w przyrodzie jest drugim pierwiastkiem co do ilości występowania po
tlenie. W organizmach żywych występuje głównie w wytworach skórnych: włosach,
piórach, paznokciach, wytworach rogowych, chrząstkach stawowych i kolagenie,
czyli białku tkanki łącznej. W roślinach występuje w formie połączeń organicznych,
a więc najlepiej przyswajalnych. Z roślin, najwięcej krzemu jest w skrzypie polnym
(ok. 60%), następnie w pokrzywach, perzu, rdeście ptasim, podbiale i ziarnie zbóż
(otrębach). W tracie pracy żołądka mięśniowego, a więc rozcierania ziarna zbóż
i części roślin przy udziale żwirku i kamyków, mogą uwalniać się z paszy i żwirku
związki krzemu, zawarte w krzemianach i krzemionce.
Krzemionka, jako dwutlenek krzemu (SiO2) jest nieaktywny chemicznie i tym
samym nie jest przyswajalny przez organizm, natomiast z krzemianów mogą uwalniać się jony krzemianowe, z których mogą powstawać kwasy krzemowe takie jak:
kwas ortokrzemowy (H2SiO4) i kwas metakrzemowy (H2SiO3). Kwasy te działają
korzystnie na organizm poprzez działanie bakteriobójcze, regulujące przemianę
materii i wpływające na ogólną odporność organizmu. Związki krzemu wykazują też
działanie sorbcyjne i neutralizujące w przewodzie pokarmowym co jest wykorzystane przez niektóre ptaki, a mian. papugi ary żyjące w Amazonii spożywają trujące
owoce i nasiona, i nie ulegają zatruciu ze względu na spożywanie dużych ilości
glinki kaolinowej zawierającej krzemiany.
Tak więc podawanie ptakom zielonki z wyżej wymienionych roślin powinno
wpłynąć na ich dobrą kondycję, a w okresach pierzenia na piękne nowe upierzenie.
Na jesieni można podawać do picia herbatki ze skrzypu polnego, z tym, że podawanie musi być systematyczne i przez kilkanaście lub więcej dni. Taki sam okres
podawania dotyczy preparatów mineralno-witaminowych, ponieważ pierwiastki i wi-
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taminy muszą wejść w cykl przemian biochemicznych, aby ich działanie było skuteczne i widoczne.
W hodowlach wielkostadnych drobiu, ze względu na trudności techniczne nie
podaje się żwirku ptakom, natomiast wprowadza się do paszy sole krzemianów
w postaci metakrzemianu sodu.
Ciąg dalszy w następnym kwartalniku

Bibliografia:
1. Eugeniusz Szul, Gołębie pocztowe, chów i hodowla, Wrocław 1992 r.
2. Praca Zbiorowa pod redakcją S. Smulikowskiej i A. Rutkowskiego, Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz, Normy Żywienia Drobiu, Wyd.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN. Jabłonna 2005 rok
3. Krystyna Jakubowska, Marcin Różewicz, Stanisław Laskowski, Żwirek – jego rola w żywieniu i procesie trawienia drobiu.(64-66), Polskie Drobiarstwo
nr 9/2015 r.
4. Henryka Grażyna Korytkowska, Skutki niedoboru i nadmiaru składników
mineralnych w diecie drobiu. (34-40), Polskie Drobiarstwo nr 8/2016 r.
5. Obserwacje własne.

Propozycje wzorców
Cemani

Pochodzenie
Pochodzi z Sumatry i Jawy. W 1998 roku sprowadzona do Holandii, a na początku
XXI wieku do Niemiec.
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Wrażenie ogólne
Lekka, ruchliwa o bojowym zacięciu, ale muskularna kura, z długimi skokami, pojedynczym grzebieniem, o typowych znakach rasowości, jak: intensywnie czarna
barwa piór oraz czarny grzebień, dzwonki policzki i zausznice, a także skóra i mięśnie.

Cechy rasowości koguta
Tułów:
Szyja:
Grzbiet:
Ramiona:
Skrzydła:
Siodło:
Ogon:
Pierś:
Brzuch:
Głowa:
Policzki:
Grzebień:
Oczy:
Zausznice:
Dzwonki:
Dziób:
Podudzia:
Skoki:
Palce:
Upierzenie:

Średniej długości, wydłużony, z przodu nieco szerszy, mocno umięśniony, podniesiony.
Długa i mocna, grzywa sięga do ramion.
Średniej długości, płaski, z tyłu nieco węższy.
Szerokie, zaokrąglone.
Mocne, długie i wielkie, wysoko osadzone, noszone równolegle do
linii tułowia.
Zaledwie średniej długości, mocne pióra siodła.
Dość wysoko noszony, niezbyt rozwarty, twarde stosiny, wąskie,
mocne średniej długości sierpówki.
Pełna i zaokrąglona, wysoko noszona.
Słabo rozwinięty.
Średniej wielkości, jednakże w stosunku do wielkości tułowia wydaje się wielka, czarna.
gładkie, czarne.
Pojedynczy, duży, od 4 do 6 ząbków, mięsisty, blaszka nie sięga
linii karku, czarny.
Duże, o żywotnym wyrazie, od ciemnobrązowych do czarnobrązowych, powieki czarne.
Małe, czarne.
Średniej długości, zaokrąglone, czarne.
Mocny, dobrze wygięty, czarny.
Średniej długości, mocne, bogato i mocno upierzone.
Długie, o delikatnych kościach, gładkie, czarne.
Długie, mocne, dobrze rozwarte, pazurki czarne.
Bardzo twarde, wąskie pióra, mocno przylegające, mało piór puchowych.

Cechy rasowości kury
W budowie podobne do koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla kury.
Nieco bardziej podniesiony tułów niż u koguta. Grzebień, dzwonki policzki, zausznice i dziób o bardziej intensywnej czerni niż u koguta.

Duże błędy cech rasowości
Poziomo noszony tułów, nieharmonijnie zbudowany tułów, miękkie umięśnienie,
wąskie ramiona, za wysoko lub za nisko noszony ogon, za niska postawa, zwisają-
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ce skrzydła, za miękkie i bogate w puch pióra, grzebień, dzwonki, policzki, zausznice i dziób w kolorze owoców morwy, jasne oczy.

Odmiany barwne:
5.1 – czarna.
Masa ciała: kogut – od 2000 do 2500 g, kura – od 1500 do 2000 g
Nieśność roczna: od 60 do 100 jaj
Masa jaja: 45 g
Barwa skorupy jaja: jasnokremowa
Wielkość obrączek: kogut 18, kura 16.
Przekład z wzorca niemieckiego: Manfred Uglorz

Brodacz gandawski (Gandawa/Belgia)
Genter Bartkaninchen (GB)
Europastandard 2012

Wzorzec 2012 (Wydanie nemieckie)

Skala ocen

Punkty

1. Typ rasowy, kształt ciała i budowa

20

2. Masa ciała

10

3. Okrywa włosowa

20

4. Głowa i uszy

15
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5. Broda, grzywa, owłosienie boków

15

6. Barwa

15

7. Stan opieki

5

Razem

100

1. Typ, kształt ciała i budowa
Tułów jest lekko wydłużony, od przodu do tyłu tej samej szerokości, z regularną linią
grzbietu i dobrze zaokrąglonym zadem. Klatka piersiowa jest dobrze rozwinięta,
szyja krótka z silnym karkiem, obszar łopatek jest zwarty i dobrze umięśniony.
Przednie nogi są silne i średnio długie, tylne - ustawione równolegle do tułowia.
Samica jest nieco bardziej smukła, poza tym samiec i samica prawie się nie różnią.
Samica jest możliwie wolna od podgardla.
Wady dopuszczalne: patrz „Ogólne”. Większe podgardle u samic; długie, cienkie
kończyny.
Wady niedopuszczalne: patrz „Ogólne”. Zbyt duże podgardle.

2. Masa ciała
Normalna masa ciała wynosi ponad 4,25 kg, minimalna masa ‒ 3,25 kg, maksymalna masa ‒ 5 kg.
Masa ciała ‒ ocena:
3,25 ‒ 3,75 kg ‒ 8 pkt.
powyżej 3,75 do 4,25 kg ‒ 9 pkt.
powyżej 4,25 do 5,00 kg – 10 punktów.

3. Okrywa włosowa
Sierść na grzbiecie odpowiada w długości, jak również w swojej strukturze, normalnej sierści. Jest średniej długości i gęstości, z dobrym i równomiernymi ubarwieniem.
Wady: patrz „Ogólne”.

4. Głowa i uszy
Głowa dzięki dłuższej okrywie, wydaje się być większa i osadzona blisko tułowia,
bez rozpoznawalnej szyi. Uszy silne i dobrze osadzone, idealna długość ucha wynosi od 12,5 do 13,5 cm.
Wady dopuszczalne: słaby kształt głowy, cienkie lub pomarszczone uszy, długość
różna od idealnej - do minimalnej lub powyżej maksymalnej długości – uszy różnej
długości.
Wady niedopuszczalne: długość ucha poniżej 11,5 lub powyżej 14,5 cm

5. Broda, grzywa i włosy na bokach
Policzki (broda), górna część czoła i okolice uszu mają dłuższą okrywę. Kark, ramiona i klatka piersiowa (grzywa) są długowłose, podobnie jak boki od łopatki do
ogona. Pożądaną cechą jest ciągła okrywa na bokach. Tylne nogi mogą mieć nieco
dłuższą strukturę włosa, która jest delikatniejsza niż włosy okrywowe, o strukturze
podobnej do angory, lekko falista i długości około 7 cm.
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Starsze zwierzęta tracą w pewnym stopniu najdłuższe włosy i dlatego powinny być
oceniane z uwzględnieniem wieku. Grzywa pozostaje całkowicie niezależnie od
wieku.
Wady dopuszczalne: słabo zaznaczona broda lub grzywa, przerywana okrywa na
bokach, obfita grzywa zasłaniająca oczy.
Wady niedopuszczalne: brak brody, brak grzywy, brak dłuższej okrywy na bokach.

6. Barwa
Uznane są barwy: dziko-szary, zajęczo-szary, ciemnoszary i czarny.
W odniesieniu do zabarwienia stref włosa: spodniej, pośredniej i wierzchniej stosuje
się przepisy ogólne.
Na głowie białe lub kremowe znaczenia dzikiej barwy są wyraźnie odcięte i dobrze
wykończone ciemnymi znaczeniami, tworząc kontrastowe ubarwienie głowy.
W zależności od barwy znaczenia na brzuchu są białe, kremowe lub szarawe.
Wszystkie obszary długowłose są jednobarwne i ciemne w porównaniu do barwy
okrywy wierzchniej (normalnowłosej). Podbicie brzucha jest niebieskie, kolor oczu
jest brązowy, a pazury są ciemnorogowe.
Niewielkie błędy: całkowicie ciemna głowa, jasne przebicia w barwie włosów okrywowych (woalu), lekko cętkowana górna strona ogona, jaśniejsze pasy na przednich kończynach, niewielkie odchylenia w zabarwieniu spodniej i pośredniej strefy
włosa w zależności od barwy okrywy, rozjaśnienia lub zanieczyszczenia barwy
spodniej strefy włosa, obecność pędzelków na uszach.
Duże błędy: liczne białe przebicia w wierzchniej okrywie, całkowicie czarna górna
strona ogona, biała strefa spodnia włosa (podbicie), brak zabarwienia strefy pośredniej włosa, całkowicie inne ubarwienie partii brzusznej, całkowity brak znaczeń
(dzikiej barwy), inny niż brązowy kolor oczu, dwojaki kolor pazurów lub pazury bezbarwne.

7. Stan opieki
„zobacz ogólne informacje”.
Przekład z wzorca EE 2012 (http://wwwniechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja.bartkaninchen.com/Standard): Małgorzata Zduńczyk

Aktualności
Ostatnio na listę gołębi rasowych EE wpisano następujące polskie
rasy:
EE 0071 - Ryś staropolski
EE 0072 - Śląski tarczowy
EE 0073 - Rzeszowski wystawowy
-------------------------------------39

Nr 16 (październik ‒ grudzień 2017)
EE 0354 - Stawak małopolski
EE 0355 - Stawak polski
-------------------------------------EE 1037 - Krótkodzioby pasiak łapciasty
EE 1038 - Orlik białostocki
EE 1039 - Białostocki tarczowy lotny
EE 1040 - Sroka mazowiecka białoogoniasta
EE 1041 - Winerek
EE 1042 - Motyl polski - widyn
EE 1043 - Krótkodzioby tomaszowski
EE 1044 – Zamojski
EE 1058 ‒ Sroka łowicka

Kolory obrączek dla gołębi i drobiu
Rok

Kolor

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

biały
czarny
żółty
niebieski
zielony
szary
biały
czarny
żółty

Fot. Zdzisław Jakubanis

40

Nr 16 (październik ‒ grudzień 2017)

Kącik filatelistyczny
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W roku 2009, Poczta Wysp Św. Tomasza i Książęcych wprowadziła do obiegu
bloczki znaczków pocztowych przedstawiających gołębie pocztowe wykorzystane w
wojsku jako kurierów pocztowych.
Wyspy Św. Tomasza i Książęce, to małe państwo wyspiarskie w Zatoce Gwinejskiej
(Zachodnia Afryka), z językiem urzędowym portugalskim i walutą ‒ dobra (Db).

Poczta Polska, w roku 1985 wprowadziła do obiegu znaczki pocztowe przedstawiające dzikie kaczki, od lewej: gągoła, cyraneczkę, edredona, hełmiatkę, czernicę
i cyrankę.
Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego i Zdzisława Jakubanisa (znaczki polskie).
Opracował: Zdzisław Jakubanis.

https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/budy-karmniki-karma-dlaptakow/karmniki/karmnik,p115349,l2241.html
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Czasopisma, biuletyny, książki…

Manfred Uglorz

Atlas ptaków ozdobnych
Projekt i opracowanie graficzne:
Adam Mąka /momoni.pl
Projekt okładki: Paweł Panczakiewicz
/PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN

Wydawnictwo SBM
ISBN: 978-83-8059-321-3

Atlas ptaków ozdobnych składa się z dwóch części: wiadomości ogólnych i porad praktycznych oraz opisu 80 gatunków. W pierwszej części zamieszczono podstawowe informacje dotyczące hodowli, ale trzeba zaznaczyć, że nie wyczerpują
one tematyki, z którą powinien zapoznać się przyszły hodowca. Jest to raczej wezwanie i zachęta do dalszego poszukiwania wiedzy, która w przyszłości pozwoli
hodowcy uniknąć zaskakujących sytuacji. Zagadnienia tego rozdziału dotyczą wyboru ptaków do hodowli, klatek, witryn i wolier przeznaczonych do hodowli, żywienia, pielęgnacji oraz chorób.
W drugiej części znajdują się opisy 81 gatunków. Trzeba zauważyć, że mają one
raczej charakter encyklopedyczny, choć w każdym opisie znajduje się wystarczająca porcja wiadomości o wymaganiach bytowych i rozmnażaniu, ubarwieniu oraz
warunkach hodowli. Osiemdziesiąt jeden przedstawicieli ptasiego świata zostało
podporządkowane pięciu rzędom: wróblowe (Passeriformes), papugowe (Psittaciformes), gołębiowe (Columbiformes), blaszkodziobe (Anseriformes) i grzebiące (Galliformes). Obok polskiej nazwy zawsze została zamieszczona nazwa łacińska, która
gwarantuje lepszą identyfikację – np. zdarza się, że funkcjonują różne polskie nazwy. Polskie i łacińskie nazwy taksonów podano według polskiego nazewnictwa
ptaków świata (www.mto-kr.pl/dmdocuments/polskienazewnictwoptakowswiata.pdf,
www.eko.uj.edu.pl/listaptakow oraz www.avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=
PL&list=clements).
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Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013
W styczniu 2013 roku ukazała się książka o gołębiach rasowych w formie albumu, która wypełnia lukę na rynku w tej kategorii
publikacji. "Album Gołębi Rasowych" autorstwa
Zdzisława Jakubanisa przedstawia zdjęcia różnych
ras gołębi w Polsce i w Europie, które do tej pory
w większości były nieznane miłośnikom i hodowcom gołębi rasowych. Więcej informacji o książce
i sposobach jej nabycia znajduje się na stronie:
www.golebie.wombat.fc.pl
Kontakt z autorem: mailowy: niwela@gazeta.pl
– telefoniczny: stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom.
603 404 554.

Manfred Uglorz, Barwny świat gołębi rasowych, Tom I, Jasienica
2014
Książka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest
zbiorem zwięzłych opisów wielu hodowanych ras
gołębi rasowych. Nie należy jej traktować jako obowiązujący wzorzec, ponieważ zgodnie z wytycznymi
Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Królików,
wzorzec musi być napisany według ściśle ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.
Każdy opis rasy, znajdujący się w książce, zawiera
najpierw krótką informację na temat pochodzenia
rasy, następnie opis budowy wzorcowego gołębia,
należącego do danej rasy. Istotnym elementem
opisu jest także wyliczenie odmian barwnych
w rasie, krótka ich charakterystyka i opis istniejących rysunków uznanych przez wzorzec danej rasy. Opis rasy kończy się kilkoma uwagami dotyczącymi hodowli rasy. Podana została też średnica obrączki, jaka przewidziana jest dla danej rasy.
Kontakt z autorem:
e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600
236 361

Informacje dotyczące sposobu nabycia książek można uzyskać
pod wyżej wymienionymi telefonami.
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