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Artykuły 
 
Po II wojnie światowej, że względu na utrudnienia komunikacji pomiędzy hodow-
cami garłaczy górnośląskich koroniastych, na terenie Niemiec zaistniała koniecz-
ność posiłkowania się w odświeżeniu krwi domieszką krwi innych garłaczy, wystę-
pujących w Niemczech. Nazywano to uszlachetnieniem górnośląskiego garłacza. 
Nie zawsze służyło to śląskim garłaczom koroniastym. Po otwarciu granic okazało 
się, że Niemieckie garłacze górnośląskie nieco różnią się od garłaczy hodowanych 
na Śląsku. Powstały spory między hodowcami, które ostatnio udało się załagodzić, 
przez wprowadzenie trzech niewielkich zmian w wzorcu. Zapewne wpłynie to do-
datnio na dalszy rozwój hodowli ciągle jeszcze na Śląsku licznej populacji stalwice-
rów.  

 Poniższy artykuł o górnośląskim garłaczu koroniastym uwzględnia te niewielkie 
zmiany, będące wynikiem konsensusu między hodowcami ze Śląska i z Niemiec.  

Manfred Uglorz 

Garłacz górno śląski koroniasty (EE 320) 
N: Starwitzer Flügelsteller Kröpfer, F: Boulant de Starwitz, A: Starwitzer Cropper 

Grupa IV ‒ dęte 

Obrączka numer 8 

Pochodzenie 
Na Górnym Śląsku, niezależnie jaka przeważała w różnych regionach ludność, pol-
skojęzyczna czy niemieckojęzyczna, na podwórkach bogatych i mniej bogatych 
rolników oraz w osiedlach robotniczych królowały gołębie, które dzisiaj nazywamy 
garłaczami górnośląskimi koroniastymi. Górny Śląsk jest ich ojczyzną. Tu można 
było niemal wszędzie słyszeć ich charakterystyczne klaskanie skrzydłami w czasie 
lotu. 

 Nie wydaje się, aby przy obecnym stanie wiedzy na temat pochodzenia garłacza 
górnośląskiego koroniastego, można by było ustalić dokładne miejsce powstania tej 
popularnej na Śląsku i nie tylko na Śląsku rasy. W czasie powstawania tej rasy nie 
prowadzono żadnych zapisków. Jest to bardzo stara rasa, która powstawała powoli 
na całym Górnym Śląsku. Dzięki wymianie gołębi pomiędzy hodowcami-rolnikami 
na targach, dochodziło do ujednolicenia hodowanych garłaczy koroniastych. Na 
Górnym Śląsku nazywano je stalwicerami, lub sztajfami, czasem garloczami lub 
wolaczami.  

Charakterystyka ogólna 
To smukły, elegancki, silny garłacz o wyprostowanej i swobodnej postawie, z zao-
krągloną koronką (muszlowatą). Tylna partia korpusu krótsza niż przednia, harmo-
nijna we wszystkich partiach. Żywy temperament, w czasie lotu na przemian klasz-
cze skrzydłami i wznosi je pionowo do góry podczas opadania. 
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 Fot. Zdzisław Jakubanis 

Opis budowy 
Garłacz górnośląski prezentuje się w całej okazałości wówczas, kiedy stoi wypro-
stowany z napełnionym powietrzem wolem. Wtedy wyraźnie widoczna jest dość 
długa szyja , napełniona powietrzem w kształcie gruszki i głowa , która powinna być 
podłużnie zaokrąglona, z wypełnionym czołem, z szeroką, pełną, dobrze zaokrą-
gloną z bogatą w pióra koroną z rozetami. 

 Oczy  garłacza górnośląskiego muszą być perłowe. U białych mogą być perłowe 
lub ciemne. U odmiany srokatej muszą być ciemne. Oczy otoczone są wąskimi 
brwiami  koloru od cielistego do czerwonego. Dawniej hodowcy śląscy tolerowali 
tylko garłacze z brwią cielistą.  

 Głowa garłacza górnośląskiego koroniastego osadzona jest na możliwie długiej 
szyi , lekko wygiętej ku tyłowi. Im szyja jest dłuższa, tym gołąb jest wartościowszy, 
bowiem wymaga się, aby wole było duże. Kiedy napełnione jest powietrzem, powin-
no mieć formę odwróconej gruszki. Ponadto powinno sięgać wysoko, tak, aby dziób 
spoczywał na nadętym wolu. Przy nadętym wolu, wole nie może być za duże lub za 
miękkie.  

 Poszczególne elementy tułowia muszą być harmonijnie zbudowane. Wymaga 
się więc, aby pierś była pełna, jednakże niezbyt szeroka, mostek zaś długi, bowiem 
tylko wówczas garłacz koroniasty może przyjąć właściwą pozę. W związku z tym 
plecy  muszą być też długie, lekko wklęsłe, a ramiona niezbyt szerokie i wypełnione. 
Nie mogą wystawać, aby nie została złamana linia nadętego garłacza.  

 Wymaga się, aby skrzydła  były przylegające do tułowia, spoczywały na ogonie  
i nie krzyżowały się na wąskim, zwartym i nie dotykającym podłoża ogonie. Linia 
pleców i ogona może być bardzo delikatnie wygięta. Jeśli garłacz górnośląski koro-
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niasty ma mieć elegancką i dumną postawę, wówczas linia korpusu nie może spra-
wiać wrażenia, że mamy do czynienia z gołębiem ociężałym.     

 Nogi , zresztą nie tylko nogi, są przedmiotem sporu między bardzo starymi ho-
dowcami garłaczy górnośląskich a większością hodowców garłaczy. Wymaga się 
obecnie, aby nogi były średniej długości. Kolor pazurków nie odgrywa roli, lecz 
wszystkie pazurki muszą być zawsze jednakowego koloru.  

Kolory i rysunek 
Garłacze górnośląskie koroniaste występują w bogatej palecie kolorów. Wszystkie 
kolory powinny być nasycone i czyste. Znane są następujące odmiany barwne:  
czarne, białe, czerwone, żółte, niebieskie z czarnymi pasami, niebieskie bez pasów, 
niebiesko-płowe z ciemnymi pasami, niebiesko-płowe bez pasów, czerwono-płowe 
i żółtopłowe. U niebieskich i niebiesko-płowych bez pasów nie może na tarczach 
skrzydeł występować rdza, a kolor powinien być równo rozłożony. Należy też dążyć, 
aby kolor niebieski pokrywał całe plecy. U niebieskich i niebiesko-płowych z pasami, 
pasy powinny być niezbyt szerokie, czyste, przez całą szerokość skrzydeł i mo-
żliwie równolegle biegnące.  

 U gołębi niebieskich, niebiesko-płowych, czerwono-płowych i żółto-płowych mo-
że też występować grochowatość, jednakże ciemniejsze plamki muszą być równo-
miernie rozłożone.  

 Niektóre, wyżej wymienione odmiany barwne (czarne, niebieskie z czarnymi 
pasami, niebieskie bez pasów, grochowe niebieskie, czerwone i żółte) mogą też 
występować z białymi lotkami. Tolerancja w ilości lotek jest dość duża. Białolote 
mogą mieć od 4 do 9 białych lotek pierwszego rzędu, jednakże nie może być dużej 
różnicy białych lotek w skrzydłach. Dopuszczalna jest jedynie różnica 2 lotek. Naj-
lepiej jest, kiedy w skrzydłach występuje po 6 lub 7 białych lotek.   

 Bardzo popularne są szymle (słowo ‘szymel’ pochodzi od niemieckiego słowa 
Schimmel – pleśń), które występują w następujących odmianach: niebieskie, nie-
biesko-płowe, czerwono-płowe i żółtopłowe. Ze względu na popularność odmian 
szymlowatych, należy bliżej opisać poszczególne odmiany. U szymla niebieskiego 
podstawowy kolor powinien być delikatny, a szymlowatość dobrze rozłożona. Szyja 
i głowa u niebieskiego szymla powinna być szaroniebieska, delikatnie niebiesko 
połyskująca, delikatnie oszroniona z zielonkawym połyskiem (Rieselung). Pas (wstę-
ga) na końcu ogona oraz pasy na skrzydłach powinny być czarne, lotki ciemne. 

 U niebieskopłowych szymli z powodu rozrzedzenia koloru, barwa powinna być 
jasno niebieskoszara, głowa srebrzystoszara, pas na końcu ogona oraz pasy na 
skrzydłach ciemne. Pożądane są również ciemne lotki.  

 Okazale prezentują się czerwono-płowe szymle. Kolor głowy powinien być śmie-
tankowy, tarcze skrzydeł białawe i czyste, za to pasy na skrzydłach intensywnie 
czerwone (czerwono-winne) i wyraźnie wyróżniające się od jasnego tła. Również 
szyja powinna być koloru czerwonego wina, ale pokryta delikatnymi, intensywnie 
kolorowymi zielonkawo połyskującymi plamkami, obramowanymi białą szymlo-
watością. Rysunek ten jest lepiej widoczny przy nadętym wolu. U czerwonego szy-
mla lotki są prawie białe, jednakże przy stosinie musi występować czerwona pig-
mentacja. Dawniej hodowcy śląscy wymagali, aby u czerwonego szymla na ogonie 
bezwzględnie występował czerwona wstęga, tzw. kranc. Szczegół ten do niedawna 
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był kością niezgody między starszymi śląskimi hodowcami a hodowcami niemiec-
kimi. Ślązacy są przekonani, że ciemna, czerwona wstęga na ogonie powoduje 
harmonijne rozłożenie kolorów u czerwono-płowego szymla, a przez to odmiana ta 
staje się bardziej atrakcyjna i wizualnie piękniejsza. Obecnie wymaga się, aby on 
występowała nadal, lecz jej brak nie jest uznawany za błąd.  

 U żółtopłowego szymla występuje także rozrzedzenie kolorów, przeto kolor kor-
pusu jest delikatnie śmietankowy, a czerwony kolor na szyi i pasach zastąpiony 
nasyconym kolorem żółtym.  

 Głowa u szymli powinna być jasna, wyraźnie odróżniająca się od koloru szyi. 
Wadą u szymlowatych jest nierównomierny rysunek szyi, nieczysty i nierównomier-
ny kolor dolnej części piersi, brzucha i tarcz. Wada ta występuje dość często u go-
łębi niebieskich o zbyt jasnych dziobach. 

 U odmiany sroczej głowa, skrzydła, podudzia i brzuch są białe, pozostałe upie-
rzenie, w tym także dolna część pleców oraz klin są kolorowe. Dopuszczalna jest 
kolorowa plamka na czole. Gołębie o sroczym rysunku występują w następujących 
kolorach: czarnym, niebieskim, czerwonym i żółtym.  

 Tygrysie garłacze górnośląskie koroniaste powinny być w pełnym tego słowa 
znaczeniu gołębiami o tygrysim rysunku, to znaczy niezbyt liczne białe pióra muszą 
występować na kolorowym tle, a mianowicie czarnym, niebieskim, czerwonym 
i żółtym. Wszystkie lotki i pióra w ogonie muszą być bezwzględnie kolorowe.  

 

 Fot. Manfred Uglorz 
 

Uwagi dotycz ące hodowli 
Garłacze górnośląskie koroniaste są gołębiami wesołymi, ruchliwymi i żwawymi. 
Dawniej na podwórkach rolników gnieździły się pod strzechami stodół i w stajniach. 
Dobrze karmią swoje młode.  
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 W gołębnikach powinno się im przygotować dość wysokie boksy. Tam, gdzie nie 
są trzymane w wolierach, nadal zachowały charakterystyczny dla nich lot.  

 

Manfred Uglorz 
Ostatnio od Pana Martina Zerny z Niemiec, wielkiego znawcy gołębi rasowych 
i autora artykułów ukazujących się na łamach naszego biuletynu związkowego na 
temat hodowli gołębi rasowych, otrzymałem dwie pary czerwonych niemieckich 
kolorowych gładkonogich (Feldfarbentaube glattfüssig). Jako wyraz podziękowania 
ofiarodawcy, postanowiłem napisać artykuł na temat tej rasy gołębi, prawie, a może 
w ogóle nieznanej w Polsce.  

 

Niemiecki kolorowy gładkonogi (EE 406) 
N: Feldfarbentaube glattfüssig, F: Biset de couleur, A: Field Pigeon clean legged 

Grupa V  barwne 

Obrączka numer 8 

Pochodzenie  
Niemiecki kolorowy jest jedną z najstarszych ras gołębi polnych, należących do 
grupy V. Ojczyzną jego jest Saksonia i Turyngia (Niemcy). Obecnie jest coraz rza-
dziej hodowany, przy czym zapomina się, że niemieckie kolorowe dały początek 
wielu rasom kolorowych gołębi w Niemczech. Od czasu do czasu rozlegają się 
głosy, że należy przyjść z ratunkiem dla tej starej i pięknej rasy.  

 Czasem przez hodowców nie znających tej rasy, niemieckie kolorowe traktowa-
ne są jako wybrakowane szpaki. Wprawne oko odróżni szpaka od niemieckiego 
kolorowego. Niemiecki kolorowy nie tylko, że nie posiada księżyca na piersi, to jest 
przede wszystkim nieco większy od szpaka ciemnogłowego.  

Charakterystyka ogólna 
Niemieckie kolorowe są gołębiami typu polnego, o mocnej budowie i prawie po-
ziomej postawie, gładkogłowe lub z bogatą w pióra koronką.  

Opis budowy 
Głowa  niemieckich kolorowych gładkonogich jest okrągła, nieco wydłużona, o do-
brze wypełnionym czole. Może być gładka lub z  szeroką, gęstą i wolnostojącą ko-
ronką z wyraźnymi rozetami. Oczy  u wszystkich odmian są pomarańczowe, brwi  
wąskie, ciemne, prawie czarne oraz od koloru jasnego do czerwonego, a to w za-
leżności od barwy upierzenia.   

 Dziób  tworzy z czołem rozwarty kąt. Wzorzec przewiduje dziób średniej długo-
ści. Kolor dzioba zależny jest od barwy upierzenia. U czarnych i niebieskich powi-
nien być czarny. U jasnoniebieskich jest ciemny, jasno rogowy u izabelowatych, 
u czerwonych i żółtych cielisty. U czerwonych dopuszcza się nieco przyciemniony. 
Woskówki niemieckie polne kolorowe gładonogie mają delikatne i przylegające do 
dzioba. Pod dziobem podgardle powinno być dobrze wykrojone. Średniej długości 
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i mocna szyja  spoczywa na szerokiej, zaokrąglonej, szerokiej i głęboko osadzonej 
piersi . To szyja i pierś głównie wywołują wrażenie, że niemieckie polne kolorowe 
gładkonogie są gołębiami mocnymi i masywnymi. 

 Fot. Zdzisław Jakubanis 

Gołębie z hodowli M. Zerny  

  

 Niemieckie kolorowe mają szerokie w ramionach plecy , które nieco opadają 
i zwężają się w kierunku długiego i dobrze zwartego ogona . Plecy przykrywają 
długie i mocne skrzydła . Całe upierzenie musi być gęste, dobrze rozwinięte i przy-
legające do tułowia. W średniej długości, nieupierzonych nogach , kolor pazurków 
jest bez znaczenia.  

 Do wad w budowie zaliczamy: słaby korpus, za wysoka postawa, mocno opada-
jące plecy, kanciasta głowa, wąska lub krzywa koronka, brak rozet oraz pojedyncze 
pióra na nogach. 

Kolory i rysunek 
Niemieckie kolorowe występują w kilku kolorach, a mianowicie czarnym, czerwo-
nym, żółtym, niebieskim, jasnoniebieskim oraz izabelowatym. Wszystkie obowiąz-
kowo myszą posiadać białe pasy. Izabelowate powinny być w możliwie delikatnym 
kolorze, jednakże białe pasy muszą być wyraźnie widoczne. Czarne, czerwone, 
żółte, niebieskie oraz jasnoniebieskie mogą być biało łuskowate.  

 Kolor czarny, czerwony i żółty, na całym korpusie musi być czysty i mocno lśnią-
cy, a niebieski w średnim tonie, bez plam na tarczach skrzydeł. Jasnoniebieskie 
powinny być w równomiernym, delikatnym tonie, ale nie mączaste, jednak szyja 
u nich jest z matowym połyskiem koloru zielonego. Lotki mają jasne, ogon z jasnym 
pasem, a pasy na skrzydłach i łuski bez obramowań. 

 Czarne biało łuskowate mogą być bez lub z rysunkiem zięby. Białe pasy 
u wszystkich odmian powinny być czyste, długie i wąskie, bez ząbków, biegnące 
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równolegle, u niebieskich z czarnym obramowaniem od strony ogona, łuskowatość 
zaś możliwie równomierna. U niebieskich białe łuski są z wąskim i czarnym obra-
mowaniem.  

 Fot. Manfred Uglorz 

 Samice niebieskie oraz izabelowate są nieco ciemniejsze, aniżeli samce.  

  Wzorzec wylicza dość dużo możliwych wad w kolorze i rysunku, a mianowicie 
mocny rogowy kolor dzioba u żółtych i czerwonych, za krótkie lub za szerokie, moc-
no ząbkowane, rudawe lub jakby posypane pieprzem białe pasy, białe pióra przy 
odbycie i na plecach, szymlowatość lub księżyc na piersi, widoczna trzcinowatość 
na lotkach, ogonie i klinie, białe lub brakujące sterówki, nierównomierny lub nieco 
niebieskawy ton u czarnych, czerwonych i żółtych, bardzo jasny, nierównomierny 
kolor niebieski, u jasno niebieskich oraz izabelowatych kolor za ciemny lub z wi-
docznymi plamami, u jasno niebieskich jasna, mącznego koloru głowa, fioletowa 
szyja, miedziana pierś, zdecydowanie ciemne końce lotek.   

Uwagi dotycz ące hodowli 
Z powyższego wynika, że niemieckim kolorowym stawia się bardzo wysokie wy-
magania pod względem koloru i rysunku. Hodowca musi więc prowadzić ostrą se-
lekcję, co jest sprzeczne z zasadą, że jeśli przedstawiciele danej rasy nie są dość 
liczni, to należy przy selekcji nie stosować rygorystycznych zasad. Hodowca musi 
więc wybierać pomiędzy jednym a drugim.  

 Fot. Manfred Uglorz 
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 Niemieckie kolorowe są łatwe w hodowli, są płodne i dobrze wychowują swoje 
młode. Można je hodować w wolierach, ale najlepiej czują się w wolnej hodowli.  

 

Manfred Uglorz 

Krótkodzioby pasiak łapciasty (EE 1037)  
N: Polnischer Belatschter bindiger Kurzschnäblicher Tümmler, F: Cubultant polona-
ise pattu barré ä bec court, A: Polish muffed barred shortbeaked Tumbler  

Grupa IX ‒ lotne 

Obrączka numer 10 

Pochodzenie  
Krótkodzioby pasiak łapciasty był hodowany w centralnej Polsce już w okresie 
międzywojennym. Nazywany był wówczas potocznie blauwinderem (blaubinderem), 
z tym, że tzw. blauwindery miały dziób średniej długości. Przypuszcza się, że przod-
kowie tych gołębi były pochodzenia wschodniego. Na Mazowszu nadal spotyka się 
jeszcze średniodziobe blauwindery.  

 Obecnie krótkodzioby pasiak łapciasty jest hodowany gównie na Mazowszu i Pod-
lasiu. Rasa została zarejestrowana w EE w 2016 roku. 

 Fot. Zdzisław Jakubanis 
Charakterystyka ogólna 
Jest gołębiem mniej niż średniej wielkości, o pięknej dumnej postawie, smukłej szyi 
i z bardzo dużymi łapciami. Nie jest płochliwy i dobrze się oswaja.  
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Opis budowy  
Głowa  krótkodziobego pasiaka łapciastego jest mała, wyraźnie zaokrąglona, o sze-
rokim i nie za wysokim czole. Może być gładka lub z koronką, zakończoną rozetami. 
Koronka powinna być wysoko osadzona, a jej krawędź skierowana lekko do przodu. 
Dwurzędowe, koloru cielistego brwi  stanowią obramowanie oczu  o perłowej tę-
czówce. Krótki, gruby i tępo zakończony dziób koloru białego, jest nieznacznie uko-
śnie wstawiony do głowy. Woskówki na nim są małe i lekko przypudrowane. 

 Głowa spoczywa na dość długiej, stożkowo ukształtowanej szyi , łagodnie wygię-
tej do tyłu i nieznacznie pulsującaj. Podgardle powinno być wyraźnie wycięte. Sze-
roka, zaokrąglona, wypięta do przodu i wysoko uniesiona pierś w sposób harmonij-
ny łączy się z szyją. 

 Plecy krótkodziobego pasiaka łapciastego powinny być dobrze wypełnione, lek-
ko zaokrąglone, krótkie i ukośnie opadające.  

 Przylegające do tułowia skrzydła , spoczywają na zwartym, dość krótkim ogonie. 
Lotki nie powinny się krzyżować. Opuszczone skrzydła są błędem.   

 Prawdziwą ozdobą krótkodziobych pasiaków są stosunkowo długie, wyprosto-
wane, obrośnięte piórami nogi , z wyraźnie widocznymi podudziami. Krótkie nogi 
uważane są za duży błąd w budowie. Łapcie powinny być długie, gęste, o dobrze 
rozłożonych piórach. Pazurki obowiązkowo powinny być barwy cielistej. Całe upie-
rzenie musi być obfite, gęste i przylegające do tułowia. Małe, wąskie łapcie, pióra 
w łapciach nierówno rozłożone, koronka nisko osadzona i bez wyraźnych rozet, 
również jest wadą.  

Kolory i rysunek 
Krótkodziobe pasiaki łapciaste występują w dwóch odmianach: płowe w odcieniu 
kawowym oraz płowe w odcieniu żółto-pomarańczowym.  

 Płowy w odcieniu kawowym ma szyję oraz wstęgę (lentę) na ogonie nieco ciem-
niejszą. Dwa pasy na skrzydłach muszą być wyraźne, równe i w intensywnym kolo-
rze kawowym.   

 Płowy w odcieniu żółto-pomarańczowym ma szyję nieco ciemniejszą, lecz ogon 
biały, zaś dwa pasy na skrzydłach muszą być wyraźne, równe i w intensywnym 
kolorze żółto-pomarańczowym.  

Uwagi do hodowli 
Przez skrócenie dzioba dawnym blaubinderom, pasiak krótkodzioby stał się rasą 
bardziej atrakcyjną. Ale skrócenie dzioba powoduje utrudnienia w hodowli. Duże 
łapcie utrudniają wychów piskląt. Pomoc mamek staje się niezbędna. Ale krótko-
dzioby pasiak łapciasty powinien wykarmić przynajmniej jedno pisklę, skoro na przy-
kład jest to możliwe w wypadku krótkodziobych praskich.  

 Hodowca tej bardzo młodej rasy, bezwzględnie powinien dbać o czystość 
w gołębniku, bowiem gołąb o ubrudzonych i zniszczonych łapciach nie wygląda efe-
ktownie.    
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Małgorzata Zduńczyk 

Grzywacz polski  (EE 937)  
N: Polnischer Griwun Tümmler, F: Grivuni Polonais, A: Polish Griwuni Tumbler 

Grupa IX ‒ lotne 

Obrączka numer 8 

Pochodzenie 
W tworzeniu rasy uczestniczyli pod koniec XIX wieku hodowcy z Kresów Wscho-
dnich dawnej Polski, a mianowicie z Wilna, Grodna i okolic, a także z Suwałk 
i pobliskich miejscowości. Po II wojnie światowej, zachowaniem i doskonaleniem 
rasy zajęli się hodowcy z kilku miast Polski: Gdańska, Wrocławia, Poznania, Ostro-
wca Świętokrzyskiego i Olsztyna. I tam grzywacz polski jest obecnie najczęściej 
hodowany. 

Charakterystyka ogólna 
Grzywacz polski jest gołębiem więcej niż średniej wielkości, w kolorze białym, 
z charakterystycznym barwnym rysunkiem o kształcie trapezu z tyłu szyi (grzywa) 
i pasie piór (2 rzędy) w poprzek nad ogonem (nadogonnik, fartuch). Jest ptakiem 
o łagodnym usposobieniu, niskiej postawie, skrzydła noszone poniżej płaskiego 
i szerokiego ogona.  

Opis budowy 
Głowa  grzywacza polskiego jest mała (wielkością i kształtem przypomina głowę 
sierpówki ‒ profil, kształt dzioba), zaokrąglona, gładka, czoło dosyć wysokie. Tył 
głowy łagodnie przechodzi w linię szyi. Oczy  są piwne, a brwi  wąskie, barwy cieli-
stej. Dziób  powinien być średnio długi, umiarkowanie cienki, barwy również cieli-
stej. Woskówki  są małe, dobrze przylegające, biało przypudrowane.  

 Fot. Zdzisław Jakubanis 
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 Szyja  średniej długości, łagodnie rozszerzająca się ku dołowi, harmonijnie łączy 
się z piersią. Pierś jest szeroka, zaokrąglona, wypięta, a plecy  wydłużone, ale 
o długości mniejszej niż długość ogona i lekko opadającej linii. Skrzydła  długie, 
przylegające do tułowia, noszone są poniżej ogona, ale nie dotykają podłoża.  

 Długi ogon , długością równy tułowiowi, płaski, szeroki, składa się z 14-18 sze-
rokich sterówek. Dla zachowania niskiej postawy nogi  powinny być krótkie. Skoki 
są barwy czerwonej, nieupierzone. Upierzenie  jest obfite i dobrze przylegające. 

 Wady w budowie to: duża głowa; oczy łamane (dwubarwna tęczówka); brew 
szeroka lub innej barwy niż cielista; dziób za długi lub za gruby; duże woskówki; 
szyja cienka lub pulsująca; pierś wąska; skrzydła odstające, noszone na ogonie lub 
włóczone po podłożu; ogon krótszy od tułowia, za wąski (mniej niż 14 sterówek, 
sterówki wąskie) lub wyraźnie uniesiony; nogi za długie (wysoka postawa), skoki 
upierzone; nieregularny lub niesymetryczny kształt barwnej „grzywy" lub „fartucha", 
barwne sterówki (pióra w ogonie).  

Kolory i rysunek 
Grzywacz polski występuje w kolorach: biało-czarnym, biało-czerwonym, biało-
żółtym i biało-niebieskim. 

 Podstawowa barwa upierzenia jest biała, z wyjątkiem rysunku, a więc barwnej 
plamy (w kształcie trapezu) na tylnej części szyi (grzywa) oraz  barwnej nasady 
ogona ‒ pióra pokrywowe ogona ‒ szerokości minimum 2 rzędów piór.  

Uwagi dotycz ące hodowli 
Grzywacz w dzisiejszej formie nie jest już ptakiem wysokolotnym. Wydłużenie lotek 
i sterówek spowodowało niezdolność do efektywnego lotu, tym bardziej na więk-
szych wysokościach. Zdarzający się często brak gruczołu kuprowego  powoduje 
niemożność odpowiedniego natłuszczenia piór i przez to nieodporność na trudne 
warunki atmosferyczne.   

 Zdarzają się grzywacze z „ramką” w ogonie, to znaczy, że pojedyncze skrajne 
pióra ogona (sterówki) są barwne. 

 Grzywacz wymaga obszernych gołębników, czystych i suchych, dla utrzymania 
czystości długich piór ogona i skrzydeł. Grzywacze dobrze karmią własne młode, 
mogą tez być wykorzystywane jako „mamki” dla piskląt innych ras.  

 

 

Wydawnictwo SBM 
przygotowuje do druku „Atlas goł ębi ras polskich”. 

 Atlas uka że się w maju br. 
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Krzysztof Grzeliński 

Z kart historii polskiego goł ębiarstwa 
Winerek  
Gołębie zwane potocznie winerkami znane są i licznie hodowane na terenie całej 
Polski od co najmniej połowy XX wieku. Jak wskazuje na to ich nazwa, rasa ta mo-
że pochodzić od dawnych gołębi wiedeńskich, jednak o wiele bardziej prawdopo-
dobne jest, że rodowód jej wywodzi się od dawnych gołębi budapesztańskich.  

 Gołębie o budowie zbliżonej do dzisiejszych winerków i będące prawdopodobnie 
ich przodkami opisał w roku 1926 na łamach wydawanego we Lwowie „Hodowcy 
gołębi” wielki miłośnik i popularyzator ras polskich Władysław Chwałek. Opisując 
szeki węgierskie nadmienia on, że gołębie 
tej rasy hodowane we Lwowie były o wiele 
mniejsze, piękniejsze i zgrabniejsze niż 
osobniki hodowane na Węgrzech. Wspo-
mniał też, że osobniki sprowadzane z ho-
dowli węgierskich były  większe, miały nie 
tak uszlachetnione głowy, jak ptaki z ho-
dowli polskich, oraz dłuższe i cieńsze dzio-
by. Jako żywo przypominały więc ptaki z 
opisu Chwałka nasze dzisiejsze winerki. 
Był to okres powstawania naszych sztan-
darowych lwowskich ras krótkodziobych ‒ 
szeków jasnych, staluchów, mewek i bro-
dawczaków.  

 Opis Chwałka potwierdzać mogą ustne 
przekazy starszych hodowców  krótkodzio-
bych polskich, pochodzących z dawnych 
Kresów, którzy zgodnie twierdzili, że winer-
ki to pierwotna, mniej uszlachetniona forma jasnego szeka polskiego. Co więcej, 
hodowcy ci, aby poprawić żywotność i płodność dość delikatnej z natury rasy, jaką 
jest szek polski, stosowali często w hodowli krzyżówkę z winerkiem, która miała 
rozwiązywać te problemy, a osobniki mające domieszkę winerka już w trzecim po-
koleniu fenotypowo nie różniły się od swych czysto rasowych krewniaków.  

 Wielkim orędownikiem uznania winerka polskiego za pełnoprawną rasę i jej za-
rejestrowania był pochodzący z  Łodzi, mieszkający od kilkudziesięciu lat w Niem-
czech Georg (Jerzy) Splett, wielki miłośnik ras polskich. Dzięki jego staraniom opra-
cowany został wzorzec rasy.  

 

Widyn  
Gołębie zwane widynami znane są i licznie hodowane na terenie centralnej Polski 
od co najmniej pierwszej połowy XX wieku. Nazwa rasy wskazuje na pochodzenie 
jej od gołębi sprowadzonych z Wiednia. Potwierdzają to także ustne przekazy star-

 
Fot. Zdzisław Jakubanis 
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szych hodowców z Łodzi i okolic oraz Mazowsza, głównie Warszawy.  Właśnie ten 
rejon  jest uznawany za kolebkę rasy. 

 Pierwotnie widyny nazywano także wiedy-
nami lub wiedenkami , co potwierdza wiedeń-
ski rodowód przodków rasy. Starsi łódzcy ho-
dowcy twierdzili, że rasa powstała w okresie 
międzywojennym w wyniku krzyżowania winer-
ków, wiedeńskich lotnych łapciatych i tzw. „bo-
sych widynów”, od których wziął się charakte-
rystyczny dla rasy rysunek. Te tzw. „bose widy-
ny”, zwane w Łodzi „winerami” do dzisiaj ho-
dowane są w Łodzi, Zduńskiej Woli i okolicach 
jako ptaki do lotu i mamki. Gołębie te, to hodo-
wane w niezmienionej od dziesięcioleci formie 
wiedeńskie wysokolotne, mające niemal iden-
tyczny jak widyny rysunek, różniący się jedynie 
ciemno ubarwioną głową. Widyny są też bez-

pośrednimi przodkami motyli warszawskich. Już w latach 80-tych warszawscy ho-
dowcy prowadzili prace nad skróceniem dziobów hodowanych tak licznie widynów, 
z czasem tworząc wybitnie krótkodziobą rasę, jaką w wyniku krzyżówek z hambur-
skimi szymlami, berlińskimi krótkodziobymi i altsztemmerami stał się motyl war-
szawski.  

Manfred Uglorz 

Niuhemszir 
Pochodzenie  
Rasa amerykańska, która w latach trzydziestych XX wieku została wyhodowana 
z rodajlendów. Kura szybko dojrzewająca, nadająca się do produkcji brojlerów 
i składająca duże brązowe jaja. Początkowo występowała tylko odmiana złoto-
brązowa. W Niemczech w 1954 roku wyhodowana została odmiana biała.  

  
 Fot. Artur Jakubanis 
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Cecha u żytkowo ści 
Kura o wysokiej wydajności nieśnej i mięsnej, szybko rosnąca, odporna i wcześnie 
dojrzewająca. Kura w pierwszym roku znosi około 220 brązowych jaj o wadze około 
55g. W latach późniejszych zmniejsza się ilość znoszonych jaj. 

Charakterystyka ogólna 
Kura średniej wielkości, mocna, z dobrze zaokrąglonym korpusem, średniej wyso-
kości i o szerokiej postawie. Kogut waży od 3000 do  3500g, kura od 2000 do 
2250g.  

Opis budowy 
Kogut  
Średniej wielkości głowa , jest bardziej płaska aniżeli okrągła, a policzki  gładkie, 
o delikatnej strukturze. Grzebień niuhemszir ma pojedynczy, średniej wielkości, 
mocno osadzony na ciemieniu, liczący od 4 do 5 ząbków. Blaszka grzebienia sięga 
karku, jednak nie spoczywa na nim. Średniej wielkości dzwonki powinny być jed-
nakowej długości, bez fałdów, natomiast zausznice podłużne, gładkie, lśniące 
i czerwone. Biel w zausznicach zalicza się do dużych błędów.  
 Duże oczy są od pomarańczowego do czerwonego koloru, a dziób mocny, 
średniej długości, u złoto-brązowych od żółtego do rogowego koloru, u białych żółty. 
 Tułów  koguta jest średniej długości, szeroki, głęboki, dobrze zaokrąglony, szyja  
średniej długości, dobrze wypełniona, z bogatą grzywą sięgająca do zaokrąglonych 
i nie wystających ramion . Pierś powinna być głęboka, szeroka, dobrze zaokrąglo-
na, a mostek stosunkowo wysunięty do przodu, brzuch  zaś pełny i szeroki. Nato-
miast grzbiet jest średniej długości, szeroki, nieco wklęsły, w siodle również szeroki 
i z boków zaokrąglony. Linia grzbietu nieco podnosi się w kierunku ogona. Średniej 
wielkości i dobrze zwarte skrzydła , dobrze przylegają do korpusu. Ogon  nie jest 
imponujący, ale doskonale harmonizuje z wielkością korpusu. Jest średniej długo-
ści, dobrze rozpostarty, z sierpówkami o średniej długości i szerokości, sterówki zaś 
szerokie i dobrze przykryte.  
  Podudzia są dobrze widoczne, dobrze umięśnione i o średniej długości. Proste 
i średniej długości skoki  powinny być gładkie i barwy żółtej. Palce  muszą być pro-
ste i dobrze rozwarte. 

 Całe upierzenie  koguta musi być bogate, pióra szerokie i mocne, sprężyste 
i przylegające.  

Kura 

Kura w budowie jest podobna do koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla kury. 
Grzebień u niej jest pojedynczy, średniej wielkości o delikatnej strukturze. Brzuch  
jest pełny, bardzo szeroki i nieco wystający zaś ogon  średniej długości, szeroki, 
z szerokimi sterówkami. Również całe upierzenie kury powinno być bogate. 

 Do du żych bł ędów w budowie  koguta i kury zalicza się za płaskie lub wąskie 
plecy, za krótki lub krępy korpus, płaską pierś, za wysoką lub za głęboką postawę, 
za gruby lub za delikatny kościec. 
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 Fot. Artur Jakubanis 

Rodzaje kolorów 
Niuhemsziry występują w kolorze złocisto-brązowym, białym oraz złocisto-brą-
zowo-niebieskim.  

 

Wielko ść obrączek : kogut – 22, kura – 20. 

 

* * * 

W 1961 roku w Niemczech wyhodowano form ę miniaturow ą. Kogut miniaturowy 
waży około 1100 g, kura około 1000 g. Kura miniaturowa rocznie znosi około 140 
brązowych jaj o wadze 40g.  

Wielko ść obrączek : kogut – 15, kura – 13. 

 

 
Fot. Zdzisław Jakubanis 
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Manfred Uglorz 

Barwnica 
Eclectus roratus  

Rząd: Psittaciformes (papugowe)  

Obrączka o średnicy 11 mm  

Występowanie 
W Australii na półwyspie York, na Nowej Gwinei, Małych Wyspach Sundajskich 
i Molukach żyje niezwykle urodziwa papuga o łacińskiej nazwie ‒ Eclectus roratus. 
W spisie polskich nazw ptaków świata (http://www.mto-kr.pl/dmdocuments/ polskie-
nazewnictwoptakowswiata.pdf) występuje pod nazwą ‒ barwnica. Dawniej była 
nazywana przez hodowców papug lorą wielką. Także dzisiaj nazwa ta jest w użyciu. 
Należy się jednak zdecydować na używanie tylko jednej nazwy, a mianowicie barw-
nica. Uniknie się wtedy nieporozumień.  

 Barwinice żyją w środowisku dość urozmaiconym. Preferują jednak gęste dżun-
gle, gdzie w koronach drzew czują się bezpiecznie. Ale spotkać ją można również 
w niewielkich palmowych gajach, a także na skraju pól uprawnych. Tu przylatuje 
głównie, aby żerować na roślinach uprawianych przez człowieka. Ze względu na 
wielkość barwnicy może ona wyrządzać dość duże szkody. Ale barwnice bardzo 
rzadko występują w dużych stadach.   

 W zależności od miejsca występowania, rozpoznano 10 podgatunków.  

  
Po lewej stronie samiec, po prawej samica (https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwnica_zwyczajna )  



Nr 17 (styczeń ‒ marzec 2018) 

 20 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
Nazwa ‘barwnica’ nawiązuje do niezwykle barwnego i pięknego ubarwienia upie-
rzenia, zarówno samca jak i samicy.  

 
Mniszek lekarski 

 

 
Babka lancetowata 

 

 

Gwiazdnica  

 Ptaki te charakteryzuje wyraźny dymorfizm 
płciowy. Samica różni się od samca w ubarwie-
niu tak wyraźnie, że początkowo sądzono, że są 
to odmienne gatunki, tym bardziej że są samot-
nikami i tylko w okresie lęgowym przebywają 
razem. Barwnica dorasta do około 42 cm długo-
ści. Ważyć może od 350 do 600 g. Oczy samca 
są brunatne, dziób żółty, u nasady pomarańczo-
wy, skoki siwe, prążkowane. Samica ma tęczów-
ki jasnożółte, dziób szary, prawie czarny. Samiec 
jest prawie cały zielony, tylko zakończenia lotek 
i sterówek oraz pióra w okolicy ramion są zielo-
noniebieskie. Samica ma czerwoną głowę, szyję, 
pierś, plecy i ogon. Skrzydła u niej są ciemno-
czerwone, pióra nieco powyżej ramion niebie-
skie.  

 Barwnice pięknie się prezentują, kiedy obok 
siebie przebywają ptaki obu płci.  

 Są to papugi spokojne, o zrównoważonym 
usposobieniu. Szybko się oswajają, uczą naśla-
dować głosy i chętnie bawią się z opiekunem.  
Nie niszczą części drewnianych w wolierze. 

HODOWLA 
Barwnica może być hodowana w bardzo dużych 
klatkach, znacznie lepiej jednak trzymać parę 
rozpłodową w wolierze dobrze obsadzonej krze-
wami i pnączami. Obecność krzewów imituje jej  
naturalne środowisko. Wolierę należy co pewien 
czas spryskać letnią wodą, szczególnie w okre-
sie lęgowym. Dorosłe ptaki często nadstawiają 
swoje skrzydła na strumień leniej, rozpylanej wo-
dy.  

 Barwnice są papugami ciepłolubnymi. Kiedy temperatura otoczenia zbliża się do 
5°C, papugi należy przenieść do pomieszczenia wewnętrznego, ale niekoniecznie 
ogrzewanego. Powinno być ogrzane wtedy, kiedy temperatura w nim zbliża się do 
0°C.  

 Barwnice należy żywić różnego rodzaju nasionami (suchymi i skiełkowanymi), 
niedojrzałymi kolbami kukurydzy, gotowanym ryżem, owsem, delikatnymi roślinami, 
jak liśćmi mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale), babką lancetowatą (Plantago 
lanceolata ), gwiazdnicą pospolitą (Stellaria media), kwiatami mniszka lekarskiego, 
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dzikich róż (rosa canina, rosa rugosa, rosa multuflora), tartą marchewką, owocami, 
ugotowanym jajkiem, biszkoptami, twarogiem.   

Rozmna żanie 
Bardzo trudno dobrać barwnice w pary. Rzadko akceptują zaproponowanego part-
nera. Samice mogą być agresywne w stosunku do samca i doprowadzić do jego 
śmierci. Zaleca się swobodny dobór w pary.   

 Barwnica osiąga dojrzałość płciową w wieku od 2 do 5 lat. Przed okresem lęgo-
wym w wolierze należy umieścić pień z wydrążoną dziuplą lub skrzynkę lęgową 
o wymiarach 30 x 30 x 100 cm, z otworem wejściowym o średnicy około 13 cm. Na 
dno budki trzeba nasypać nieco wilgotnych trocin pomieszanych z torfem. Wskaza-
ne jest co pewien czas opryskiwanie budki letnią wodą. Samica znosi 2 jaja, z któ-
rych po 26/28 dniach wylęgają się pisklęta. Młode po wykluciu są nagie i ślepe. Po 
kilku dniach zaczynają pokrywać się szarym puchem i w wieku około 2 tygodni 
otwierają oczy. Po 3 tygodniach młode zaczynają się upierzać i już wtedy można 
rozróżnić ich płeć. Gniazdo opuszczają dopiero po około 10 tygodniach. Upierzenie 
wtedy mają matowe i niewybarwione dzioby. Zarówno samiec, jak i samica zajmują 
się opieką nad młodymi. Po opuszczeniu gniazda, przez pewien czas młode powra-
cają na noc do budki lęgowej.  

  
https://www.tapeciarnia.pl/tapeta-samiec-barwnicy-zwyczajnej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eclectus_(rodzaj)#/media/File:Eclectus_roratus_(female)_at_Miami_Metrozoo_2008.jpg 

Zdjęcia tylko dla celów poglądowych 

 Fot. Zdzisław Jakubanis 
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Manfred Uglorz 

Alaska  
Skrót : Al 

Genotyp : AA BB CC DD gg 

Waga: od 3,25 kg do 4 kg 

Pochodzenie 
Ponad sto lat temu M. Fischer, mieszkaniec miasta Gotha w Turyngii, postanowił 
wyhodować królika, którego futerko będzie czarne, lśniące, przypominające futro 
czarnego lisa polarnego. Zadanie nie było łatwe, bowiem włos futra lisa polarnego 
jest stosunkowo długi, włosy zaś królika stosunkowo krótkie. Udało się jednak Fi-
scherowi wyhodować królika o futrze, którego czerń jest intensywnie głęboka, 
a włosy lśniące. Wyhodowana przez Fischera nowa rasa została więc nazwana 
‘alaska’, nawiązuje do alaskańskiego, czarnego lisa polarnego.  

 Fischer posłużył się w pracy nad wyhodowaniem swojego czarnego królika czte-
rema rasami: hawana, rosyjski, holenderski oraz srebrzysty wielki czarny. Kilka lat 
pracy przyniósł efekt w postaci królika średniej wielkości i niezwykłej urody. Po raz 
pierwszy króliki Fischera zostały pokazanie na wystawie w 1907 roku.  

 W Szwajcarii nad wyhodowaniem czarnych królików o lśniącym futrze pracował 
F. Joppich.  

Ogólna charakterystyka 
Alaska należy do grupy królików średniej wielkości. Minimalna jego waga wynosi 
3,25 kg, maksymalna 4 kg. Jest wyraźnie mniejszy od typowych królików średniej 
wielkości, jak niebieskiego wiedeńskiego, białego wiedeńskiego, jasnego srebrzy-
stego, nowozelandzkiego, kalifornijskiego itp. Nie można go pomylić z czarnym 
wiedeńskim, którego waga wynosi od 4,25 kg do 5,25 kg. W 8. miesiącu powinien 
osiągnąć minimalną wagę, a więc 3,25 kg. Jego futerko jest wyraźnie bardziej szla-
chetne od futra czarnego wiedeńskiego. 

 Przyjmuje się następujące miesięczne przyrosty wagi: 

Opis budowy 
Tułów królika rasy alaska jest mocny, krępy i w walcowatej formie. Pierś i zad po-
winny być szerokie i wyraźnie zaokrąglone, szyja krótka, prawie niewidoczna. Także 
głowa powinna być krótka, szeroka, głównie  partii czołowej. U samic głowa jest 
nieco delikatniejsza aniżeli u samców. Barwa oczu jest ciemnobrązowa.  

 Uszy muszą być mięsiste, dobrze owłosione, o długości od 11 do 12 cm U kilku-
letnich samic dopuszczalne jest niewielkie wole. Kończyny są silne i średniej długo-
ści. Kolor pazurków czarno-brązowy. 

 

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 

Waga 0,5 1,0 1,5 1,9 2,4 2,75 3,0 3,25 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Alaska_(Kaninchenrasse) 

 Tułów wyraźnie wydłużony, delikatny i wąski, także wąska głowa, szczególnie 
u samców, uszy krótsze niż 9 cm lub dłuższe niż 13 cm stanowią wadą niedopusz-
czalną.  

Struktura i barwa okrywy włosowej 
Hodowca powinien szczególną uwagę zwrócić na strukturę i barwę okrywy włoso-
wej. Czerń powinna być intensywna na całym tułowiu, sierść lśniąca, tylko na brzu-
chu może być nieco matowa. Dopuszczalne są nieliczne białe włosy w podszyciu.  

 Fot. Zdzisław Jakubanis 

 Futro powinno być gęste, włosy ościste o długości koło 3 cm, sprężyste. Rzadka 
okrywa włosowa, mało elastyczne włosy ościste, uważa się za wadę.  
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Propozycje wzorców 

Rosyjska czubata ‒ Русская Хохлатая (D ‒ Rus-
sisches Haubenhuhn, GB ‒ Russian Crested) 

 
http://www.vancats.ru/Kuri_Porodi_russkaya_xoxlatay a.htm  

 
http://fermagid.ru/kury/porody/365-russkaya-hohlata ya.html  

Pochodzenie 
Stara rosyjska rasa kur, zauważona w XIX wieku. Jedna z około 80 rosyjskich ras 
drobiu, wśród których jest wiele takich, które pojawiły się za sprawą spontaniczne-
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go, amatorskiego doboru hodowlanego, będącego pod znacznym wpływem selekcji 
naturalnej, środowiskowej. Rasa krajowa.  

Cechy u żytkowo ści 
Rasa odporna, o wysokim  współczynniku reprodukcji, dająca duże ilości mięsa i jaj. 
Liczba odchowanych ptaków: dorosłych ‒ 93%, młodzieży ‒ 91%. Wysokie zalęże-
nie i zdolność wylęgowa. Zachowany instynkt kwoczenia. Początek nieśności w wie-
ku 5-6 miesięcy. 

Cel hodowli 
Zachowanie odpornej rasy krajowej o oryginalnym  wyglądzie. 

Wrażenie ogólne 
Pełne wdzięku, średniej wielkości kury ogólnoużytkowe. 

Cechy rasowo ści koguta 
Tułów : długi, szeroki i głęboki.  

Szyja : krótka, lekko wygięta; bogata grzywa. 

Grzbiet : szeroki, prosty. 

Ramiona : szerokie, schowane pod piórami grzywy. 

Skrzydła : duże, lekko opuszczone. 

Siodło : bogate, dające łagodne przejście grzbietu w ogon. 

Ogon : dobrze rozwinięty i ustawiony wysoko, niezbyt bujny; dobrze rozwinięte i do-
brze zakrzywione sierpówki. 

Pierś: szeroka, lekko uniesiona. 

Brzuch : obszerny, częściowo zasłonięty nieco opuszczonymi skrzydłami. Upierze-
nie podbrzusza luźniejsze, bardziej widoczne. 

Głowa : nieco wydłużona. 

Czub : pióra czuba przypominają pióra grzywy; czub znajduje się z tyłu głowy, 
w postaci wydłużonej grzywki.  

Policzki : gładkie, czerwone. 

Grzebień: najczęściej pojedynczy, nieduży, z krótkimi ząbkami; bywa też różyczko-
wy. 

Dzwonki : dobrze rozwinięte, czerwone. 

Zausznice : czerwone, mogą być pobielane. 

Oczy : najczęściej czerwone, od żółtych przez pomarańczowe do brązowych 
(u ptaków ciemno ubarwionych). 

Dziób : mocny, lekko zakrzywiony; w zależności od barwy upierzenia od żółtego do 
prawie czarnego. 

Podudzia : widoczne, masywne, nieco luźniej upierzone. 

Skoki : krótkie, nieupierzone. 

Palce : cztery. 

Upierzenie : gęste, obfite, ale nie miękkie, dobrze przylegające. 
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Cechy rasowo ści kury 
U kury czub jest bardziej rozwinięty niż u koguta, ma formę kulistą. Kura ma niezbyt 
bogaty ogon i mniej opuszczone skrzydła niż kogut. 

Duże błędy cech rasowo ści 
Nieforemny tułów uważa się za niedopuszczalne niedociągnięcie; inne błędy: wyso-
ko noszone skrzydła (nie opuszczone); wiewiórczy ogon (bardzo wysoko noszony); 
mały czub; nadmiernie rozwinięty czub; brak czuba; białe zausznice; za długie sko-
ki. 

Odmiany barwne 
Hodowcy selekcjonerzy dawno zatwierdzili wzorzec rasy, ale barwa ptaków jest 
dozwolona dowolna. Ze względu na to, że rosyjska czubata nie była przedmiotem 
specjalnej hodowli, nie ma założeń genetycznych co do dominującej barwy. Kolory-
styka upierzenia jest różnorodna - od białego czy czarnego do czerwonego z wtrą-
ceniami innych kolorów i odcieni w różnych proporcjach. Kury te mogą mieć dowol-
ną barwę: niebieską, czarną, czerwoną, łososiową, złocistoszyją, srebrzystoszyją, 
jastrzębiatą, a nawet bursztynową oraz barwy pstre, ale najczęściej kury te wystę-
pują w  barwie biało-czarnej gronostajowej. 

 

Masa ciała : kogut – od 2500 do 3300 g , kura – od 2000 do 2500 g. 

Nieśność roczna : 180-200 jaj. 

Masa jaja : 55 – 60 g. 

Barwa skorupy jaja : od jasno- do ciemnokremowej  z różowym odcieniem (zdarza 
się też biała). 

Rozmiar obr ączki : kogut – 18, kura – 16. 

Na podstawie: 

http://www.vancats.ru/Kuri_Porodi_russkaya_xoxlataya.htm 

http://fermagid.ru/kury/porody/365-russkaya-hohlataya.html 

https://svoimi-rykami.ru/fermerstvo/razvedenie-kur/russkaya-xoxlataya-poroda-
kur.html 

Uwagi  
Rosyjska czubata/chochłata – nazwa rasy pochodzi od chochoła czyli czuba (w ję-
zyku rosyjskim). W ojczyźnie rasy wyróżnia się kilka typów czuba, a nawet próbuje 
określić genetyczną zależność pomiędzy jego poszczególnymi typami:  

 „Osobliwością tej rasy kur jest wspaniały czub na głowie, lekko zaczesany do 
tyłu, dzięki któremu otrzymała nazwę. Czub jest bardziej rozwinięty u kur niż u ko-
gutów. Istnieją różne kształty czuba: sterczący, rozkładający się (w kształcie fontan-
ny), w kształcie snopu, w kształcie hełmu oraz kulisty u kur.” 

 „Ta charakterystyczna dla rasy „czapeczka" rośnie na przepuklinie mózgowej. 
Nazywa się to guzem na głowie ptaka, który jest tworem skórnym wypełnionym 
mózgiem. Rozmiar tej przepukliny może być różny. Ale dzięki jej obecności, mózg 
rosyjskich czubatych jest większy niż u innych ras.” 
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 „Czub u kur jest cechą dominującą. Czubatość warunkuje dominujący gen Cr. 
Kury bez czubów mają genotyp homozygotyczny cr/cr.  Jednak ze względu na róż-
ne typy czubów, same czuby są dziedziczone na różne sposoby.”  

 Wydaje się, że czuby sterczące, czy w kształcie snopu, są dominujące do czu-
bów  rozkładających się, kulistych oraz w kształcie hełmu. 

 „Obecność dużego czuba prowadzi do tego, że ptak nie widzi dobrze, nie może 
orientować się w terenie, nie znajduje pokarmu i wody. Dlatego hodowcy praktykują 
przycinanie części piór czuba wokół oczu.” 

 Rosyjska czubata ma wiele zalet: wytrzymałość i odporność na złe warunki po-
godowe; piękny i interesujący wygląd; różnorodność barw; smaczne mięso; dobrą 
nieśność; wysoką zdolność wylęgową. Ptaki te wyróżniają się spokojnym usposo-
bieniem i łatwo oswajają się, pozostając ciekawskimi i bystrymi ptakami. Żyją zgod-
nie z innymi rasami kur, kaczkami, gęsiami itp. Nawet dorosłe koguty w stosunku do 
siebie nawzajem są rzadko agresywne. Dlatego rosyjska czubata jest bezproble-
mowa w utrzymaniu. Żywotność tych kur tłumaczy się ich dużą różnorodnością 
genetyczną i ostrym doborem naturalnym, bo u zarania ich historii czubatki korzy-
stały ze wspólnych wybiegów i były trzymane we wspólnych pomieszczeniach 
z innymi zwierzętami gospodarskimi, bez ogrzewania, doświetlania i dość ubogo 
żywione.  

 Rosyjska czubata jest zatem przykładem rasy krajowej, czyli ukształtowanej 
przez lokalne warunki środowiska i upodobania hodowców, w ramach rolnictwa 
tradycyjnego, bez metodyczności w hodowli. W czym podobna jest do zbliżonych 
ras: ukraińskiej czubatej, czubatki staropolskiej i szwedzkiej kwiecistej w jej czuba-
tej odmianie. Tłumaczy to również jej niejednorodność i brak bardziej sprecyzowa-
nych wymagań wzorca. Tak jak i inne rasy krajowe, dobrze wykorzystuje naturalne 
zasoby środowiska, jest odporna na niesprzyjające warunki, nie jest wymagająca 
w utrzymaniu oraz produktywna, choć nie tak, jak nioski przemysłowe, jednak nie 
ustępuje bardziej wyselekcjonowanym rasom.  Dlatego traktowana jest wyjątkowo 
jako rasa rodzima, tradycyjna, oryginalna i użytkowa. Nieograniczana ścisłymi wy-
mogami wzorca, posiadająca bogatszą pulę genetyczną, utrzymywana jest również 
jako rezerwa genetyczna. 

 Tłumaczenie z języka rosyjskiego i opracowanie Małgorzata Zduńczyk 

 Fot. Zdzisław Jakubanis  
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Gęś chołmogorska – Холмогорская (D, NL, GB 
– Cholmogory) 

     Wzorzec (rosyjski) dla gęsi chołmogorskich został opracowany przez Ogólnoro-
syjskie Towarzystwo Hodowców Drobiu (ВОЛП ‒ Всероссийское общество люби-
телей птицеводства – www.volp.msk.ru). Jego twórcy konsultowali się z hodow-
cami, dyskutowali i w końcu wzorzec został wydany. Teraz każdy, kto jest zaintere-
sowany hodowlą tej starej rasy, może staranniej wybierać ptaki do rozrodu, a dzięki 
temu chołmogorskie w hodowlach staną się lepsze. 

 
Pochodzenie : stara rosyjska rasa, która powstała w centralnych regionach Ro-
sji, w wyniku krzyżowania lokalnych białych gęsi z chińskimi,. 

Rasa została wyhodowana w XIX wieku przez chłopów regionu Centralno-
Czarnoziemnego Rosji i ukształtowana przez późniejszy staranny dobór według 
masy ciała oraz utrzymywanie na pastwiskach od wczesnej wiosny do późnej jesie-
ni. 

Cel hodowli : mocna, odporna, stara rosyjska rasa gęsi o wyjątkowej wydajności 
mięsnej, oryginalnym wyglądzie. Młode w wieku 60 dni osiągają masę ciała 3,9 kg. 
Odchów piskląt ze złożonych jaj wynosi około 70%, wskaźnik przeżywalności mło-
dych jest dość wysoki, rzędu 90%. 
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Wytrzymałe, o mocnej budowie i bardzo żywotne gęsi. Dobrze przystosowują się do 
różnych warunków klimatycznych. Spokojny temperament. Dobrze wysiadują. Mło-
de szybko rosną, osiągają masę ciała 4 kg w wieku 60 dni. Wysoka jakość mięsa. 

Wrażenie ogólne : bardzo duża, ciężka gęś, białej, szarej lub srokatej/siodłatej 
barwy upierzenia, z dużym guzem na czole u nasady dzioba i rozwiniętą fałdą skóry 
pod dolną częścią dzioba na gardle.  

Cechy rasowo ści 
Tułów : masywny, szeroki, ustawiony poziomo, z rozwiniętą fałdą na brzuchu. 

Głowa : duża, wydłużona w kształcie prostokąta  z zaokrąglonym karkiem. U podsta-
wy dzioba na kulistej wypukłości kości czołowej znajduje się dobrze rozwinięty, ale 
niezbyt duży, okrągły rogowy guz pomarańczowo-żółtej barwy u białych gęsi i z ro-
gowym (ciemnym) nalotem u srokatych/siodłatych (o biało-szarym upierzeniu) oraz 
szarych gęsi. 

Dziób : trochę więcej niż średniej długości, linia dzioba przebiega w kierunku czoła 
niedużym garbkiem, barwa dzioba pomarańczowo-żółta. Pod dolną częścią dzioba 
nad gardłem znajduje się duża obwisła fałda skóry  ‒ „sakiewka”. 

Oczy : ciemnobrązowe lub niebieskie (u białych). 

Szyja : dość długa, z pięknym wygięciem w górnej części przypomina łabędzią. 

Grzbiet : długi, szeroki, płaski i prosty. 

Ogon : krótki, dobrze rozwinięty, lekko uniesiony. 

Pierś: szeroka, głęboka, pełna. 

Brzuch : pełny, dobrze rozwinięty, z dużą, podwójną fałdą, prawie dotykającą ziemi, 
zamkniętą z tyłu. 

Skrzydła : dobrze rozwinięte, ściśle przylegające do tułowia. 

Podudzia : dobrze rozwinięte, umięśnione, nieco widoczne. 

Łapy : umiarkowanej długości, mocne, żółtawo-czerwonej barwy. 

Upierzenie : gęste, miękkie, ściśle przylegające. 

Barwy upierzenia : 

Biała: czysto biała. Oczy niebieskie. Duże błędy : barwne wtrącenia i nalot. 

Szara: szare ‒ głowa, szyja, pierś, grzbiet, skrzydła i upierzenie podudzi. Pióra 
ramion i podudzi oraz lotki mają delikatny, niezbyt szeroki biały brzeg. Sterówki 
szare z białym obrzeżeniem. Brzuch i podogonie są białe. 

Biało-szara srokata/siodłata: szare - głowa, od jednej czwartej do połowy szyi, upie-
rzenie ramion - od góry jest niemal jajowatego kształtu i nie za szeroko rozpostarte 
na skrzydła, część grzbietu, podudzia i sterówki. Upierzenie ramion, podudzi i ste-
rówki obrzeżone białym. Barwa - ciemnoszara, brązowawa, na głowie matowa. 
Białe gardło nie dyskwalifikuje. Duże błędy : barwne plamy na białych częściach, 
bardzo nierówna szara część szyi lub rysunek ramion, biały wzór na głowie i górnej 
części szyi. 

Dopuszczalne bł ędy : niezbyt rozwinięty guz na czole, nieco krótka sakiewka, sła-
bo rozwinięta fałda na brzuchu u młodych ptaków. 
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Niedopuszczalne bł ędy : słabo rozwinięty tułów, niedostateczna masa ciała, słabo 
rozwinięta fałda na szyi („sakiewka”) i na brzuchu, bardzo duży guz na głowie i na-
chylona wystająca do przodu jego górna część. 

 

Masa ciała : gąsior 8-12, gęś 7-9 kg.                                                                                                        
Nieśność roczna : 15-25 jaj.                                                                                                                             
Masa jaja : 190 g.                                                                                                                                              
Barwa skorupy jaja : biała.                                                                                                                         
Rozmiar obr ączki : dla obu płci 27 mm. 

 
 

Wzorzec pochodzi ze strony Ogólnorosyjskiego 
Towarzystwa Hodowców Drobiu (ВОЛП - Вс-
ероссийское общество любителей птицево-
дства): 

http://www.volp.msk.ru/index.html?menuitem=2
49&breed=306 

uzupełnienia z: 

https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/47100 

 

 
 

                                                   Tłumaczenie i opracowanie: Małgorzata Zduńczyk 

                                                                               Fot. Zdzisław Jakubanis  
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Kącik filatelistyczny 
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Poczta Republiki Gwinei w 2015 roku wprowadziła do obiegu dwa bloczki pocztowe 
przedstawiające gołębie rasowe. 1. bloczek (3 gołębie) przedstawia gołębie rasy: 
kumulet, pawik i garłacz pomorski. 2. bloczek przedstawia gołębie rasy: karno, 
mewka orientalna, garłacz pomorski i mewka aacheńska tarczowa. 
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Poczta Urugwaju w 2001 roku wprowadziła do obiegu znaczki pocztowe przedsta-
wiające rasy kur. Na górze od lewej: niuhempszyry, orpingtony, araukany i leghorny 
(włoszki jasnobrązowe).  

 

Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchel-
skiego. 

Opracowanie: Zdzisław Jakubanis 

   
Zdjęcie z „Atlasu ptaków ozdobnych” 
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Czasopisma, biuletyny, ksi ążki… 
 

 

 
 
 

Manfred Uglorz 
 

Atlas zwierz ąt domowych 
 

Skład i opracowanie graficzne:  

Jacek Bronowski 

Projekt okładki: Jacek Bronowski 

 

Wydawnictwo SBM 

Warszawa 2018  

 

Pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem w ciągu wieków zawiązywały się różnego 
typu związki i przyjaźnie. Nie zawsze u podłoża tych związków znajdowały się wy-
mierne korzyści dla człowieka. Czasem chodziło o zwykłą obecność zwierzęcia 
w życiu człowieka. To prawda, że człowiek czerpał z tej obecności przyjemność 
i satysfakcję, ale obcując ze zwierzęciem na co dzień, nie widział w nim dostarczy-
ciela pokarmu czy futra, z którego można było uszyć odzienie. Chodziło o samo 
przebywanie ze zwierzętami.  

 Wraz odkryciami geograficznymi zrodziła się chęć posiadania zwierząt z dale-
kiego kraju. Powstała więc moda na hobbystyczne hodowle, która nadal istnieje, 
choć raz słabnie, innym zaś razem się z powodzeniem rozwija.  

 Wydawnictwo SBM wychodząc naprzeciw ciągle rozwijającym się zaintereso-
waniem chowem i hodowlą konkretnych zwierząt domowych, towarzyszących (nie 
chodzi o tzw. zwierzęta gospodarskie), daje do rąk Czytelnikom kolejny atlas, który 
może być zachętą do chowu lub hodowli konkretnych, małych  zwierząt, czy też da 
Czytelnikom możliwość zapoznania się ze światem zwierząt, które mogą znaleźć 
się w ich bliskości i stać się źródłem zadowolenia z posiadania żywego, egzo-
tycznego przyjaciela. Szczególnie dzieci pragną mieć zwierzę, którym mogą się 
pochwalić i opiekować się nim. Opieka dziecka nad zwierzęciem jest możliwością, 
która pozwala rozwijać pożądane cechy charakteru: opiekuńczość, otwartość na 
zewnętrzny świat, chęć poznawania otoczenia itp.  
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 Jest bardzo dużo małych zwierząt, które możemy trzymać i hodować w domu, 
lub w obejściu domostwa. Konieczne więc było dokonanie wyboru zwierząt i podję-
cia się ich opisania. Może on większość Czytelników zadowolić, a jeśli nie zadowoli, 
to przecież „Atlas małych zwierząt domowych” może być zachętą do poszukiwania 
opisów zwierząt w bogatej literaturze w formie drukowanej lub elektronicznej.  

 Opisane zostały zwierzęta należące do trzech gromad królestwa zwierząt, 
a mianowicie ssaków, ptaków i gadów. Może budzić zdziwienie brak w „Atlasie ma-
łych zwierząt domowych” najlepszego wśród czworonogów przyjaciela, jakim jest 
pies, towarzyszący ludziom od wielu tysiącleci, ale rasowym psom poświecony jest 
specjalny atlas. To samo dotyczy rasowych kotów.  

 

 

* * * 

 

Zdzisław Jakubanis, Album goł ębi rasowych , Lublin 2013 
W styczniu 2013 roku ukazała si ę ksi ążka o goł ębiach rasowych w formie al-

bumu, która wypełnia luk ę na rynku w tej kategorii 
publikacji. " Album Goł ębi Rasowych " autorstwa 
Zdzisława Jakubanisa przedstawia zdj ęcia ró żnych 
ras goł ębi w Polsce i w Europie, które do tej pory 
w wi ększo ści były nieznane miło śnikom i hodow-
com goł ębi rasowych. Wi ęcej informacji o ksi ążce 
i sposobach jej nabycia znajduje si ę na stronie: 
www.golebie.wombat.fc.pl 
 

Kontakt z autorem: mailowy: niwela@gazeta.pl 

– telefoniczny: stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom . 
603 404 554. 

 

  

 
 

e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600 
236 361 

 
Informacje dotycz ące sposobu nabycia ksi ążki mo żna uzyska ć 

pod wy żej wymienionym telefonem.  
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 Atlas ptaków ozdobnych składa się z dwóch części: wiadomości ogólnych i po-
rad praktycznych oraz opisu 80 gatunków. W pierwszej części zamieszczono pod-
stawowe informacje dotyczące hodowli, ale trzeba zaznaczyć, że nie wyczerpują 
one tematyki, z którą powinien zapoznać się przyszły hodowca. Jest to raczej we-
zwanie i zachęta do dalszego poszukiwania wiedzy, która w przyszłości pozwoli 
hodowcy uniknąć zaskakujących sytuacji. Zagadnienia tego rozdziału dotyczą wy-
boru ptaków do hodowli, klatek, witryn i wolier przeznaczonych do hodowli, żywie-
nia, 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 wystarczają-
ca porcja wiadomości o wymaganiach bytowych i rozmnażaniu, ubarwieniu oraz 
warunkach hodowli. Osiemdziesiąt jeden przedstawicieli ptasiego świata zostało 
podporządkowane pięciu rzędom: wróblowe (Passeriformes), papugowe (Psittaci-
formes), gołębiowe (Columbiformes), blaszkodziobe (Anseriformes) i grzebiące (Galli-
formes). Obok polskiej nazwy zawsze została zamieszczona nazwa łacińska, która 
gwarantuje lepszą identyfikację – np. zdarza się, że funkcjonują różne polskie na-
zwy. 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). 

 

 
 
 

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  
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Manfred Uglorz, Barwny świat goł ębi rasowych , Tom I, Jasienica 
2014 

Książka pt. Barwny świat goł ębi rasowych  jest 
zbiorem zwi ęzłych opisów wielu hodowanych ras 
gołębi rasowych. Nie nale ży jej traktowa ć jako obo-
wiązujący wzorzec, poniewa ż zgodnie z wytycznymi 
Europejskiej Federacji Goł ębi, Drobiu i Królików, 
wzorzec musi by ć napisany według ściśle ustalo-
nych reguł i zawiera ć konkretne dane.  
 Każdy opis rasy, znajduj ący si ę w ksi ążce, zawiera 
najpierw krótk ą informacj ę na temat pochodzenia 
rasy, nast ępnie opis budowy wzorcowego goł ębia, 
należącego do danej rasy. Istotnym elementem 
opisu jest tak że wyliczenie odmian barwnych 
w rasie, krótka ich charakterystyka i opis istniej ą-

cych rysunków uznanych przez wzorzec danej rasy. Op is rasy ko ńczy si ę kil-
koma uwagami dotycz ącymi hodowli rasy. Podana została te ż średnica ob-
rączki, 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 dotycz ące sposobu nabycia ksi ążki mo żna uzyska ć 

pod wy żej wymienionymi telefonami.  

 

 

 


