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Gołębie
Manfred Uglorz

Lucerneński pstrogłowy (EE 422)
N: Luzerner Rieselkopf, F: Lucernois à tête criblée, A: Lucerne Tigerhead

Pochodzenie
Wiek XX obfitował w kantonie Lucerna (Szwajcaria) w powstanie kilku ras, należących do Grupy V – barwne. Wszystkie w nazwie posiadają słowo ‘lucerneński’,
aby wskazać jednoznacznie na ich pochodzenie. Hodowcy, którzy podjęli się wyhodowania barwnych gołębi w Lucernie i w okolicy, oparli swoją pracę na rasach szwajcarskich. Postanowiono jednak zdecydowanie odejść od tradycyjnego wyglądu ras
szwajcarskich i nadaniu swoim lucerneńskim gołębiom bardziej ciekawszą budowę.
Sięgnięto po mewki, szczególnie po mewkę staroholenderską, która wydawała się
im najbardziej pomocna do osiągnięcia wytyczonego celu.

Charakterystyka ogólna
Lucerneński pstrogłowy jest gołębiem średniej wielkości, dobrze zbudowanym,
stosunkowo krótkim i krępym, o nieco opadającej linii grzbietu, o skrzydłach noszonych na ogonie oraz głowie z czubkiem i opierzonymi nogami.

Opis budowy
Najbardziej charakterystyczna jest głowa, zarówno pod względem budowy, jak
i rysunku. Musi być ona szeroka, nieco mniej niż średniej długości, przy woskówkach wypełniona. Czoło z profilu tworzy wraz z dziobem łagodną, nieco owalną
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linię. Na głowie obowiązkowo musi znajdować się wysoko osadzony czubek. Pióra
z tyłu szyi aż po czubek tworzą charakterystyczny ostry „grzebień”. Ciemne oczy
wyrażają żywotność. Wokół nich brwi powinny być delikatne i wąskie. Dziób zaś
jest mniej niż średniej długości i szeroko osadzony. Górna i dolna część dzioba
powinna być jednakowo mocna. Wymagany jest dziób jasny, a woskówki w kształcie litery „V”, powinny być delikatne i umiarkowanie rozwinięte.
Głowa osadzona jest na pełnej przy korpusie szyi, zdecydowanie zwężająca się
w kierunku głowy. Podgardle musi być wyraźnie i dobrze zaokrąglone. Szyja wspiera się na szerokiej, głębokiej, zaokrąglonej i wysunięta lekko do przodu piersi.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/schweizertauben/#jp-carousel-3132

Plecy u lucerneńskich pstrogłowych są w ramionach szerokie, zwężające się
w kierunku ogona i lekko opadające, skrzydła zaś mocne, zwarte i dobrze przykrywające plecy. Nie powinny się one krzyżować lotkami z sobą. Spoczywać powinny
swobodnie na ogonie.
Jak u wszystkich lucerneńskich, tak i u pstrogłowego nogi są średniej długości
i tworzą ze stopą rozwarty kąt. Obowiązkowo muszą być upierzone aż po pazurki
(pończoszki). Z boków upierzenie może być nieco dłuższe, ale nie może tworzyć
łapci. Całe upierzenie na korpusie jest gładkie i dobrze przylegające.
Wąska pierś, za wysoka postawa, za gruba lub za wąska głowa, wypukłe czoło, za
długi lub za ubogi dziób; ubogi i głęboko osadzony, krzywy lub otwarty czubek,
ubogie upierzenie nóg, gołe palce, łapcie i sępie pióra zalicza się do dużych wad
w budowie.
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Kolory i rysunek
Lucerneńskie pstrogłowe występują w czterech kolorach: czarnym, czerwonym,
żółtym i brązowym. Kolory powinny być intensywne, czyste i połyskujące, szczególnie u czarnych. Na skrzydłach może występować róża. Najbardziej charakterystyczny jest tygrysi rysunek na głowie, który powinien sięgać od czubka do około 2
cm poniżej dzioba. Pożądany jest idealny stosunek piór czarnych do białych, 50 do
50%. Wadami w kolorze i rysunku są: matowe kolory, za ciemny lub za jasny
rysunek na głowie.

Uwagi dotyczące hodowli
Hodowla lucerneńskich pstrogłowych nie nastręcza większej trudności. Są stosunkowo płodne dobrze karmią swoje pisklęta. Niestety, nie zawsze rysunek głowy
jest poprawny. Ale gołębie z nienajlepszym rysunkiem na głowie czasem dają piękne potomstwo.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/schweizertauben/#jp-carousel3132

Przy ocenie należy głównie zwrócić uwagę na budowę korpusu i głowy, i oczywiście na rysunek na głowie, na różę na skrzydłach oraz na kolor, który musi być
czysty i lśniący.
Młodym głębiom nakładamy obrączki o średnicy 9 mm.

***
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Manfred Uglorz

Krasnodarski (EE 949)
N: Krasnodarer Tümmler, F: Claqueur de Krasnodar, A: Krasnodar Tumbler

Pochodzenie
Gołębie krasnodarskie wyhodowane został w XVIII wieku w Krasnodarze (Jekaterynodar = dar Katarzyny) i okolicy (Rosja). Krasnodar położony jest nad rzeką
Kubań, około 100 km od Morza Azowskiego i Morza Czarnego

Charakterystyka ogólna
To średniej wielkości gołąb lotny, z nieco podniesioną postawą, z charakterystycznym rysunkiem i upierzonymi nogami.

Opis budowy
Krasnodarskie średniodziobe mają nieco wydłużona głowę, z podniesionym
czołem i nieco spłaszczonym ciemieniem. Głowa powinna być u nich gładka, bez
jakichkolwiek ozdób z piór. Oczy są perłowe, jednak pojedyncze krwawe żyłki na
tęczówce nie zalicza się do wad. Otaczające je delikatne brwi, powinny być dwurzędowe i jasne. Dziób średniej długości jest jasny, a woskówki gładkie i słabo rozwinięte.
Szyja średniej długości, mocna u nasady, cieńsza w kierunku głowy i z dobrze
zaokrąglonym podgardlem, harmonijnie łączy się z nieco podniesioną, szeroką i dobrze zaokrągloną piersią. Plecy w ramionach powinny być szerokie, długie, opadające w kierunku ogona. Przykrywają je długie, mocno przylegające do tułowia
skrzydła, które nie powinny sięgać do końca ogona. Ogon jest długi, dobrze zwarty, z plecami w jednej prostej linii. Nogi mniej niż średniej długości, pokryte są piórami (spodenkach), palce jednak są bez upierzenia (gołe). Całe pierzenie jest
mocno przylegające do ciała i gładkie.
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Duże wady w budowie: wąska figura, zbyt mocno podniesiona postawa, płaskie
czoło, grube brwi, ciemny dziób, zwisające skrzydła.

Kolory i rysunek
Krasnodarski występuje w dwóch kolorach: czerwonym i żółtym. Podstawowy kolor
jest biały, pióra kolorowe są na piersi, brzuchu i w klinie.
Duże wady w kolorze i rysunku: zbyt nieczysty kolor, czerwone brwi, ciemny
dziób, kolorowe lotki, kolorowa wstęga na ogonie u wieloletnich gołębi.

http://www.pigeontype.info/category/tumbler-roller-highflyer/tumbler-pigeons/page/22/

Uwagi dotyczące hodowli
Młode mają czerwone lub żółte upierzenie, tylko nieregularnie rozproszone pióra
w kolorze białym. W drugim roku mają znacznie bielszą część korpusu, jednak
z licznymi pojedynczymi kolorowymi piórami. Typowy rysunek rozwija się stopniowo
dopiero po drugim przepierzeniu. Najczęściej w trzecim roku. Ale warto być cierpliwym.
8
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Dane do oceny
Wygląd ogólny – figura i postawa – kolor i rysunek – upierzenie nóg – głowa i dziób
– oczy i brwi.

Obrączka numer 8

Króliki
Manfred Uglorz

Wielki jasnosrebrzysty (Wjs)
N: Helle Großsilber, F: Grand Argenté, A: Big Light Silver
Grupa: rasy średnie
Waga: od 3,5 do 4,5 kg
Genotyp: ABCDgP3/ABCDgP3

Fotografia pochodzi z wzorca niemieckiego z roku 2004

Pochodzenie
Wielki jasnysrebrzysty wyhodowany został w Niemczech przed I wojną światową
z francuskich srebrzystych. Był i jest nadal chętnie hodowany przez niemieckich
hodowców. Dużą popularnością cieszy się także u nas, w Polsce. Całkowicie wyparł
licznie hodowanego jeszcze po II wojnie światowej francuskiego srebrzystego.

9
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Charakterystyka ogólna
Wielki jasnysrebrzysty jest dobrze zbudowany, przede wszystkim ma piękne
futerko, zdecydowanie piękniejsze, aniżeli francuskie srebrzyste. Jest królikiem
płodnym. Futerko młodych królików jest całkowicie czarne. W miarę rozwoju młodych, stopniowo rozjaśnia się, aby jeszcze przed pełną dojrzałością zachwycać
jasną srebrzystością.
Przyjmuje się następujące miesięczne przyrosty wagi:
Miesiąc
Waga

1

2

3

4

5

6

7

8

0,5

1,3

2,2

2,8

3,4

3,8

4,1

4,5

Dopuszczalna najwyższa waga wynosi 5,5 kg.

http://www.urlaub-bei-peters.de/kaninchen.htm

Opis budowy
Linia grzbietu, począwszy od szyi jest łagodnie łukowata, prawie prosta, w tylnej
części dobrze zaokrąglona. Szyja jest szeroka i krótka, prawie niewidoczna. Spoczywa na niej pięknie ukształtowana głowa – patrząc z boku – o łagodnym łuku,
wyraźnie zaznaczonym nad ciemnymi, brązowymi oczami. Powinna być szeroka
i o dobrze wypełnionych policzkach. Uszy są mięsiste, stojące, na końcach dobrze
zaokrąglone i o długości od 12 do13 cm.
Zarówno przednie kończyny, jak i tylne są mocne. Przednie kończony nie mogą
być za krótkie, raczej powinny być średniej długości, dlatego wielki jasnosrebrzysty
wydaje się być królikiem o dość wysokiej postawie. Pazurki u jasnosrebrzystych są
ciemno brązowe, prawie czarne.
10
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U starych samic dozwolone jest niewielkie, pojedyncze, dobrze ukształtowane
wole. U samców w ogóle nie powinno występować wole. Samce z taką wadą powinny być zdecydowanie usuwane z hodowli.
Do wad w budowie zaliczamy: Długi i wąski korpus, za długie lub za krótkie uszy,
krzywy ogon, cienkie i długie kończyny, podwójne wole u starych samic, wole u samców.

Struktura i barwa okrywy włosowej
Gęsta okrywa włosowa wielkiego jasnosrebrzystego powinna być sprężysta,
z wyraźnymi i dobrze ukształtowanymi włosami ościstymi. Długość włosów okrywowych wynosi około 3 cm.
Barwa okrywy włosowej wydaje się być niebiesko-biała, a srebrzystość jej jest
efektem prześwitywania nieco ciemnej barwy podszycia (niebieskiej) do wyraźnie
jasnych końcówek włosów okrywowych. U królików kilkuletnich barwa podszycia
staje się jaśniejsza. Po rozdmuchaniu futerka, powinno być wyraźnie widoczne
strefowe zabarwienie włosów na korpusie. Na całym korpusie równomiernie powin2
ny być rozłożone sprężyste włosy ościste. Na 1 cm powinno przypadać od 5 do 10
włosów ościstych. Czarne, błyszczce włosy ościste wystają ponad sierść okrywową
około 1 cm, podkreślającą srebrzystość całego futerka. Na brzuchu srebrzystość
jest nieco matowa.

http://www.ffc.asso.fr/ffc/les-races/races-moyennes/240-le-grand-argente-clair

Ze względu na niezbyt długą sierść przy pazurkach na przednich kończynach,
dolnej części kończyn tylnych, na uszach, wokół nosa oraz wokół oczu srebrzystość
jest niezbyt wyróżniająco się ciemniejsza.
Wady w okrywie włosowej. Do wad w okrywie włosowej zaliczmy: zbyt jasną lub
zbyt ciemną srebrzystość na całym korpusie, małą ilość włosów ościstych, matowe
końcówki włosów ościstych.
Zdjęcia tylko dla celów poglądowych
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Rodzime rasy zwierząt gospodarskich
Zdzisław Jakubanis
Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych – jak zwykle – odbyła się w Poznaniu 17-19 maja 2019 roku. Jest to wystawa zwierząt gospodarskich o randze
krajowej, która odbywa się co 2 lata. W tym roku władze państwowe nadały wystawie wysoką rangę ze względu na fakt obchodów w Polsce 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości. W tym czasie powstało w Polsce wiele nowych ras zwierząt
gospodarskich przystosowanych do specyficznych warunków geograficznych panujących w różnych regionach kraju. Już w 1927 roku zostały podjęte prace nad
ochroną gatunkową zwierząt, które obejmowały żubry w Puszczy Białowieskiej. Od
roku 1936 podjęto prace hodowlane nad restytucją konika polskiego w warunkach
rezerwatowych Puszczy Białowieskiej. Główną rolę ochrony rodzimych ras zwierząt
odegrały i w dalszym ciągu kontynuują są ośrodki naukowe i akademickie, które są
do tego celu profesjonalnie przygotowane. W Polsce zajmuje się tym Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy oraz niektóre wyższe uczelnie o kierunkach
rolniczych. W roku 2000 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdził programy
ochrony zasobów genetycznych, które obejmowały 75 ras i odmian zwierząt gospodarskich. W roku 2002 koordynację tych programów Minister Rolnictwa powierzył
Instytutowi Zootechniki. W następnych latach zostały utworzone fundusze wsparcia
dla hodowców zwierząt ras rodzimych.
Polska należy do Międzynarodowej Konwencji o Różnorodności Biologicznej
(1992 r.), oraz przyjęła Raport o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierząt dla Wyżywienia i Rolnictwa (2007 r.).
Programami ochrony gatunkowej zwierząt gospodarskich w Polsce są objęte
następujące gatunki zwierząt: bydło, konie, owce, kozy, zwierzęta futerkowe, kury,
gęsi, kaczki i pszczoły.
Czy na tej narodowej wystawie były gołębie polskich ras? Nie, nie było, bo nie
ma chyba tradycji, aby na krajowej wystawie zwierząt hodowlanych prezentować
gołębie rasowe. A szkoda, bo wystawę zwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym
politycy różnego szczebla, pracownicy nauki i wreszcie zwykli ludzi przyszli zobaczyć zwierzęta z ciekawości. Była okazja, aby pokazać kilka z kilkudziesięciu
polskich ras gołębi, niech ludzie zobaczą jak wyglądają gołębie ras mięsnych, rasy
wybitnie lotne, rasy ozdobne, czy wreszcie ciekawie ubarwione. Takiej okazji w przyszłości raczej nie będzie.
W tym dziale postaram się pokazać rodzime rasy zwierząt, tych prymitywnych,
jak i tych powstałych współcześnie. Materiału mam nawet na kilkanaście numerów
kwartalnika.

Gęsi pomorskie (Po).
Selekcjonowane w Polsce od roku 1963. W 1981 roku zakupiono stado gęsi rodu
P11 z fermy zarodowej i włączono do zasobów genetycznych populacji gęsi Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej w 1982 roku.
Cechy rasowe:
− Upierzenie białe, łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej.
12
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− Masa ciała 3 mieś. gąsiorów wynosi ok. 4,5 kg, a gęsi ok. 4,0 kg. Nieśność 34 –
46 jaj.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Kaczki pomniejszone (K-2)
Wyhodowane w latach 70. XX wieku w Dworzyskach. W pracy hodowlanej wykorzystano dzikie kaczki krzyżówki z przewagą upierzenia białego, z których potomstwo krzyżowano z wybranymi kaczorami w typie pekin o niskiej masie ciała. W
wyniku selekcji uzyskano stado o wyrównanym pokroju ciała.
Cechy rasowe:
− Upierzenie białe, łapy pomarańczowe, a dziób pomarańczowy lub różowy.
− Masa ciała 7-tyg. kaczorów wynosi ok. 1,6 – 1,75 kg, a kaczek ok. 1,45 kg. Dorosłe samice ok. 1,75 kg, nieśność w okresie 6 mieś. wynosi ok. 90 – 100 jaj.

Fot: Zdzisław Jakubanis
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Propozycje wzorców
Aradzki lotny (EE 993)
N: Arader Tümmler, F: Haut-volant d'Arad, A: Arad Tumbler

Pochodzenie
Wyhodowany został w mieście Arad i okolicznych miejscowościach w wschodniej
Rumunii w około 1850 roku.

Wrażenie ogólne
Stosunkowo mały lotny gołąb, o dość długim korpusie. Bardzo żywotny.

Cechy rasowości
Głowa:

Wąska, wydłużona i z nieco podniesionym, prostym czołem, z pełną,
wysoko osadzoną koronką z rozetami, ale tylko nieznacznie wystającą nad ciemię.

Oczy:

Perłowe, dozwolone nieco niebieskawe lub nieco zaczerwienione.
W pierwszym roku życia ciemne.

Brwi:

Trzyrzędowe, w zależności od barwy upierzenia od szarych do cielistych.

Dziób:

Średniej długości; czarny u niebieskich; rogowy u niebiesko-płowych,
czerwono-płowych; jasnorogowy u żółto-płowych. Woskówki małe.

Szyja:

Średniej długości, nie za mocna, podgardle dobrze zaokrąglone.
14
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Pierś:

Szeroka, pełna, nieco podniesiona i skierowana do przodu.

Plecy:

Szerokie, w kierunku ogona zwężające się, opadające.

Skrzydła:

Średniej długości, spoczywające na ogonie.

Ogon:

Średniej długości, wąski i zwarty.

Nogi:

Średniej długości, nieupierzone, pazurki zgodne z barwą dzioba.

Upierzenie: Krótkie dobrze przylegające.

Rodzaje kolorów
Niebieski, niebiesko-płowy, czerwono-płowy, żółto-płowy.

Kolory i rysunek
Występują tylko z pasami. Wszystkie kolory powinny być czyste i równo rozłożone.
Niebieskie są z czarnymi pasami i wstęgą w ogonie, niebiesko-płowe z ciemnymi
pasami i wstęgą w ogonie. Niebiesko-płowe bardzo jasne i mają na górnej części
piersi ciemny księżyc. Czerwono-płowe i żółto-płowe mają intensywną barwę na
szyi i piersi. Również pasy i wstęga powinny być w barwie bardzo intensywnej.

Duże wady
Niezgrabny korpus, wysokie czoło, ciemne oczy, obwisłe skrzydła, za nisko osadzone rozety, wachlarzowaty ogon, nieczyste tarcze skrzydłowe.

Dane do oceny
Wygląd ogólny – typ – figura – głowa – dziób – oczy – kolor –pasy.

Obrączka numer 7

https://cache-club.jimdo.com/les-standards/haut-volant-d-arad/
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Kaczka piżmowa (udomowiona)
Cairinamoschataforma domestica

kaczka domowa pochodząca od dzikiej piżmówki amerykańskiej
(N – Warzenente, F - Canardmusqué, A - Muscovyduck, NL - Muskuseend)

Ilustracja niemieckiego wzorca: https://enten-sv.de/entenrassen/warzenente/

Pochodzenie
Ameryka Południowa. Już udomowiona kaczka piżmowa, została odkryta tam na
początku XVI wieku, a wkrótce potem sprowadzona do Europy.

Cel hodowli
Odporna, szybko rosnąca kaczka, która daje szczególnie chude mięso (kaczka
barbarie); ma silny instynkt wysiadywania jaj i wodzenia piskląt (instynkt macierzyński). Kaczory osiągają znaczne rozmiary.

Wrażenie ogólne
Różni się od kaczek domowych (pochodzących od kaczki krzyżówki). Kaczor jest
znacznie większy od samicy i nie ma loczka ogonowego. Twarz obu płci jest naga i
ozdobiona brodawką czołową odpowiedniej wielkości. Dobrze rozwinięta wielkość i
kształt ciała, zwłaszcza szerokość tułowia; gładkie, błyszczące upierzenie; szerokie,
długie ogony.

Czego należy unikać?
Grube brodawki twarzy, brodawki twarzy, które nie znajdują się wokół oka; brak
brodawki czołowej lub zbyt płaskie czoło u kaczki, zbyt wypukła brodawka u kaczora; słaby, niekształtny tułów i nieregularna linia dolna.

Historia
Od niepamiętnych czasów ludy cywilizowane Ameryki Południowej trzymają kaczki
piżmowe jako zwierzęta domowe. Po odkryciu Ameryki kaczki te przywieziono do
16
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Europy, gdzie szybko się rozprzestrzeniły; były znane w Niemczech już na początku
XVIII wieku. Hodowla kaczek piżmowych była dotowana przez państwo w byłej
NRD; kaczka ta uzyskała tam nieoczekiwanie wysoki poziom hodowlany. Po upadku Muru Berlińskiego tylko prawdziwi pasjonaci pozostali wierni rasie.
Kaczka piżmowa należy do zupełnie innego gatunku kaczek niż wszystkie inne
kaczki domowe. To udomowiona forma (dzikiej)kaczki piżmowej z Ameryki Południowej. Kaczor nie maloczka; jest znacznie większy niż kaczka. Ptaki mają cichy,
syczący głos. Mieszańce kaczek piżmowych i kaczek domowych (pochodzących od
kaczki krzyżówki) są bezpłodne. Potomstwo kaczora piżmowego i kaczki pochodzącej od kaczki krzyżówki to mularda/mulardy (w produkcji towarowej matkami są
kaczki rasy pekin).

Fot. Zdzisław Jakubanis

Fot. Bożena Śpiewak (hodowca)

Cechy rasowości kaczora
Głowa: dość duża, z łukowatym wierzchołkiem, ale płaskim czołem, pióra grzywy
wydłużone i odstające, pofalowane. Duże błędy: gładka głowa bez wydłużonych
piór.
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Twarz (maska): nieupierzona: od dzioba do czoła i od boku (nasady)dzioba, wokół
oka, do tyłu, włącznie z krótką częścią za okiem (cugla); możliwe gładka,z płaskim/nieodstającym ubrodawkowaniem. Brodawka czołowa musi być obecna u obu
płci. Ma kształt języka, niezbyt płaska, sięgająca do otworów nosowych, niewystająca poza nozdrza, węższa niż dziób. Kolor twarzy czerwony, całkowicie czysta
czerwień u ptaków białych, dla wszystkich innych ubarwień zaczernienia są dozwolone, mogą rozszerzać się z wiekiem. Duże błędy: grube/odstające ubrodawkowanietwarzy, zbyt nieupierzone lub ubrodawkowane gardło, brak brodawki czołowej,
pióra nanagiej twarzy. (niewybujałe przydatki, czyli mniejsze, mniej odstające to
mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzeń - dobrostan).
Oczy: (w ujęciu bocznym) prawie pośrodku głowy, dość duże.
Dziób: średniej długości; z lekko wygiętym grzbietem; nieco zwężający się ku przodowi; z hakowatym paznokciem.
Szyja: bardzo mocna, lekko wygięta w kształt litery S, u kaczora długa, zwężająca
się w górnej części. Pióra górnej części szyi wydłużone.
Tułów: wydłużony, noszony poziomo, bardzo szeroki, ale niezbyt głęboki, równa
linia dolna. Duże błędy: niewystarczająca wielkość, fałda brzuszna.
Grzbiet: bardzo szeroki, lekko wysklepiony, prawie poziomy.
Ogon: długi, szeroki i możliwie płaski; zaokrąglony na końcu (wachlarz); o sztywnych sterówkach; noszony w przybliżeniu poziomo.
Pierś: szeroka, dobrze wysklepiona, noszona lekko uniesiona, gładka. Duże błędy:
fałda brzuszna.
Brzuch: lekko wysklepiony; gładki.
Skrzydła: długie; sięgające (lotkami) środka ogona; noszone wysoko; z bardzo
szerokimi lotkami II rzędu.
Podudzia: upierzone.
Skoki/łapy: średnio długie, o mocnej kości, błony pławne nieco zaokrąglone(ku
tyłowi). Pazury zakrzywione i szpiczaste/ostre.
Upierzenie: sprężyste z wyjątkiem głowy i górnej części szyi; dobrze przylegające.
Duże błędy cech rasowości:
Niewystarczająca wysokość; kil (fałda wzdłuż grzebienia mostka) lub fałda brzuszna; gładka głowa bez wydłużonych piór (bez grzywy); grube ubrodawkowanie twarzy; zbyt nagie lub ubrodawkowane gardło; brak brodawki czołowej; pióra na nagiej
twarzy.

Cechy rasowości kaczki
Kaczka jest znacznie mniejsza od kaczora, jej szyja jest znacznie krótsza, w przeciwnym razie przypomina kaczora. Brodawka czołowa kaczki jest podobnie zbudowana jak u kaczora, tylko odpowiednio mniejsza,w kształcie płaskiej kropli syropu
i musi wyraźnie wznosić się nad dziobem.
Masa ciała: kaczor – 5 kg, kaczka – 3 kg.
Minimalna masa jaj wylęgowych: 70 g.
Barwa skorupy jaja: biała, czasem z lekkim żółtawym odcieniem.
Rozmiar obrączki: kaczor 22, kaczka 18.
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Barwa i rysunek
Barwa dzika (czarna - jak u formy dzikiej piżmówki amerykańskiej) - wildfarbig
Główna barwa to głęboka czerń, połyskująca bogatą metaliczną zieleniąna grzbiecie, przechodząca na lotkach w stalowoniebieską. Spód tułowia z matowym połyskiem, przechodzącym bardziej w fioletowobrązowy. Duże pokrywy skrzydeł częściowo białe - lustro, to białe lustro rozszerza się z wiekiem, u młodych ptaków jest to tylko kilka białych piór, częściowo słabo widocznych z zewnątrz.
Dozwolone trochę białych piórna głowie i tyle szyi u starszych zwierząt. Kolor twarzy czerwony, dozwolone są czarne znaczenia/zaczernienia, które mogą się rozszerzać z wiekiem.Oczy jasnobrązowe; kolor nasady dzioba czarnoszary, przechodzący do przodu w szary do cielistego, z częściowo jasnym siodłem, ciemnym paznokciem; łapy czarne, palce jaśniejsze. Duże błędy: brak połysku na piórach, białe
lotki; dużo bieli na głowie i szyi.
Barwa dzika niebieska (blau-wildfarbig
Możliwie równomierna/jednolita, nie za ciemna barwa niebieska, z obwódką na
poszczególnych piórach lub bez. Duże pokrywy skrzydeł (lusterko) – białe – jak
w barwie dzikiej. Barwa twarzy, oczu, dzioba i łap- jak w barwie dzikiej, zwykle nieco rozjaśniona. Duże błędy: białe lotki; dużo białego koloru na głowie i szyi.
Barwa dzika perłowoszara (perlgrau-wildfarbig)
Możliwe równomierna barwa perłowoszara na całym ciele. Duże pokrywy skrzydeł
(lusterko) w większości białe, jak w barwie dzikiej. Barwa twarzy, oczu, dzioba i łap,
jak w barwie dzikiej, zwykle nieco rozjaśniona.Duże błędy: białe lotki; dużo bieli na
głowie.
Barwa dzika brązowa (braun-wildfarbig)
Możliwie równomierna barwa czekoladowobrązowa z miedzianym połyskiem. Lustro jak w barwie dzikiej.Kolor twarzy czerwony, dozwolone czarne osady, które
mogą rozszerzać się z wiekiem. Kolor oczu jasnobrązowy; kolor dzioba cielisty do
czerwonego; ciemny paznokieć; kolor łap i palców ciemnobrązowy z jaśniejszymi
plamami. Duże błędy: białe lotki; dużo bieli na głowie.
Wszystkie barwy dzikie posiadają białe lusterko, jak dzika (czarna) kaczka
piżmowa. Natomiast barwa czarna jednolita nie posiada lustra.
Barwa czarna (Schwarz)
Czerń z możliwie bogatym połyskiem, bez białych znaczeń. Kolor twarzy przeważnie czarny, dozwolone małe czerwone plamki, barwa oczu jasnobrązowa.
Dziób, łapy i palce w barwie czarnejpożądane.Duże błędy: upierzenia matowe (bez
połysku); białe pióra.
Barwa biała (weiß)
Czysta biel. Kolor twarzy czerwony, całkowicie wolny od plam; oczy jasne do niebieskoszarych;kolor dzioba jasny do czerwonawego cielistego; łapy i palce w nasyconym żółtym kolorze. Duże błędy: kolorowe pióra; nieczysta barwa dzioba, brodawek i łap.
Ubarwienie siodłate (sercate/srokate) (schecken)
Łaciaste są spotykane w barwie czarnej, niebieskiej, niebieskiej z ciemnym brzegiem piór (z obwódką), perłowoszarej i brązowej. Barwa dobrze odgraniczona od
białego tła, pola czystej barwy na głowie, ramionach, grzbiecie, bokach i ogonie.
Boczna linia graniczna barwnej górnej części głowy (czapki) zaczyna się od nasady
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dzioba i biegnie nad nagą częścią twarzy nad okiem do nagiej części twarzy za
okiem do karku, najdalej aż do zwężonej górnej części szyi (zwężenie jak od obroży). Biały pas (piór) nad nagą częścią twarzy nad okiem nie jest błędem. Łaciate
niebieskie majączapkę w barwie czarnoniebieskiej. W odniesieniu do linii granicznej
rysunku głowy, nie ma wysokich wymagań dotyczących tego koloru. Rysunek serca
na ramionach i nadogonie tworzą zamknięte pola barwne, niezakłócane białymi
wcięciami. Rysunek boków zaczyna się powyżej lub za łapamii rozciąga się mniej
lub bardziej szeroko do kolorowego grzbietu i ogona. Białe okolice ujścia steku
i podogonia (klin) nie są błędem, ale są pożądane. Kolory oczu, dzioba i łap zależą
od rozkładu kolorowego upierzenia i mają drugorzędne znaczenie. Paznokieć
u czarnych łaciastych jest ciemny, jasny lub ciemny u niebieskich i brązowych. Jako
nieprawidłowo ubarwione, należy eliminować ptaki w barwie dzikiej, które są tylko
biało nakrapiane (białe pióra na ciemnym tle) lub cętkowane (pióra ciemne przemieszane z białymi), jak również ptaki białe tylko z małymi kolorowymi plamkami(co
innego ptaki barwne z białą głową i górną częścią szyi lub ze śliniakiem). Duże
błędy: brak połysku upierzenia; mocno nakrapiana czapka, nieregularny lub zbyt
duży rysunek serca; białe sterówki, białe wtrącenia na kolorowych polach.
Barwa dzika ze śliniakiem (wildfarbig mit Latz)
Barwa odpowiadająca barwie dzikiej, ale na przedniej części szyi i wolu znajduje się
biały śliniak, pasujący wielkością, z regularnym brzegiem. Dozwolona mała, niewidoczna z zewnątrz biała plama na gardle. Kolor dzioba i łap, jak w barwie dzikiej.
Duże błędy: białe lotki; dużo bielina głowie; śliniak wokół szyi lub sięgający do gardła.
Europejska Federacja Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków Ozdobnych, Królików
i Kawii (L'EntenteEuropéennepourl'Elevage de Volailles, de Pigeons, d'Oiseaux, de
Lapins, et de Cobayes) uznała również odmiany białogłowe kaczek piżmowych:
czarna białogłowa, perłowoszara białogłowa (schwarz-weisskopf, perlgrau-weisskopf). Barwy nieuznane to np. liliowa czy jastrzębiata.

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Fot. Zasięg rysunku u kaczki białogłowej – hod. Peter Žuffa (Słowacja) źródło:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2355891754645856&set=ecnf.1000067
51634835&type=3&theater
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Źródła zdjęć:

http://www.warzen-enten.de/Farbschlaege.htm
https://warzenenten-gescheckt.de.tl/Farbschl.ae.ge.htm
Opracowanie: Małgorzata Zduńczyk
Na podstawie:
„Der großeGeflügelstandard in Farbe. Band 3. Wassergeflügel: GänseundEnten”
Martin Platzbecker, 2005 (fragmenty tekstu zaznaczone na zielono)
oraz wzorzec niemiecki
https://enten-sv.de/entenrassen/warzenente/
http://www.warzen-enten.de/Farbschlaege.htm
https://warzenenten-gescheckt.de.tl/Farbschl.ae.ge.htm

Tylko dla celów poglądowych

22

Nr 21 (kwiecień ‒ czerwiec 2019)

Karzełek chorwacki
N: Kroatische Zwerghühner, A: Croatian Bantam,
HR: hrvatska patuljastakokoš
Wzorzec chorwacki i wzorzec roboczy/projekt wzorca (wzorzec w procesie rejestracyjnym barw/ras, które jeszcze nie zostały uznane).

0,1 złocista

1,0 pstry
https://sites.google.com/site/klubuzgajateljahpk/projectupdates/2specijalkahrvatskepatuljastekokosi

Pochodzenie
Chorwacja

Cel hodowlany
Karzełek rozpowszechniony w całej Chorwacji, pod różnymi nazwami, o nieśności
80-100 jaj w białych skorupach, minimalna masa jaj lęgowych wynosi 30 gramów.
Hodowany dla typowych cech rasy, zwłaszcza elegancji i uroku.

Wrażenie ogólne
Smukły i elegancki, postawa średnia do wysokiej, wyprostowany, dumny i zadziorny, który - z nieco podniesionym z tyłu grzebieniem – robi wrażenie bojowego.
Płochliwy i niezależny, dobrze odnajduje się na wolnym wybiegu. Wiele z nich wciąż
żyje wolno i śpi na drzewach. W hodowli zamkniętej (wolierowej), przy większej
trosce,staje się przymilny, pełen wdzięku i czarująco elegancki, zachowując bojowy
wygląd.

Cechy rasowości koguta
Głowa: Średniej wielkości, zaokrąglona z lekko podniesionym wierzchołkiem.
Dziób: Średniej wielkości, nigdy duży i szeroki, lekko wygięty, żółty do różowego,
ustawiony poziomo na wysokości oka.
Grzebień: Średniej wielkości, pojedynczy, wyprostowany, bez fałd i skręceń na boki, z tyłu lekko uniesiony (stopniowo wznoszący się ku tyłowi), z niewielką blaszką
podniesioną nad ciemieniem, podstawa grzebienia jest mocna, przednia część zaczyna się od połowy dzioba, z 4 – 5 regularnymi zębami, których osie zbiegają się
w oku. Wysokość zębów wynosi w przybliżeniu 40:60 w stosunku do wysokości
blaszki (bez zębów). Ma intensywnie czerwony kolor.
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Grzywka/czubek: Niektóre ptaki mogą posiadać małą grzywkę, jak czubek lub
włosy na karku, zaczesaną do tyłu, zaczynającą się od środka grzebienia (wzorzec
europejski nie uwzględnia grzywki).
Oczy: Pomarańczowo-czerwone.
Policzki: Żywoczerwone, gładkie, nieco piórek jest tolerowane.
Zausznice: Średniej wielkości, kształt owalny, jasnoczerwone do czerwonych.
Dzwonki: Średniej wielkości, okrągłe do lekko wydłużonych, czerwone, cienkie, bez
fałd.
Szyja: Średniej grubości, stożkowa, smukła, wyprostowana, linia - głowa - szyja –
grzbiet tworzy łagodny kształt litery S, z ładną grzywą.
Tułów: Średniej szerokości i średniej głębokości, pełny, krótki, nigdy krępy.
Grzbiet: Średniej szerokości, średniej długości, krótki, opadający do tyłu, z zaokrąglonymi ramionami, z linią ogona i szyi wpisaną w literę V, która lekko przechyla się
w kierunku szyi, au kury bardziej przypomina literę U.
Ogon: Ustawiony pionowo, pod kątem od 75° do 90°, wachlarzowaty; szerokie
sterówki, których końce tworzą lekko pionową, lekko zakrzywioną linię do góry i do
przodu, pióra pokrywowe ogona i sierpówki podobnie łagodnym łukiem kończą się
przed końcami sterówek lub na wysokości ich wierzchołków, dwie szerokie i duże główne sierpówki przekraczają górną linię sterówek tylko o kilka centymetrów, łagodnym łukiem opadają nieco w dół; przekroczenie wymagane w linii poziomej.
Końce ogona i grzebienia znajdują się w jednej poziomej linii. Patrząc z boku, ogon
nie jest szeroki, patrząc z tyłu, ogon jest stosunkowo wąski, gdzie pomiędzy piórami
ogona lewej i prawej strony jest mała przestrzeń w kształcie ostrego kąta, podobna
do klina skierowanego końcem do góry.
Pierś: pięknie ukształtowana, tworzy zaokrągloną linię od szyi przez brzuch do
ogona, jak półokrąg, dzięki czemu pierś jest łagodnie wypukła, tylko nieco wyżej
noszona, nie za wysoka i nie za wypukła, ze smukłą szyją i tułowiem, muszą pasować do ogólnejsmukłość i elegancji.
Brzuch: Pełny, średnio szeroki i średnio głęboki.
Skrzydła: Średnio długie do dłuższych, ze względu na krótszy tułów, swobodni
opuszczone, do wysokości podudzi (pięty - staw skokowy).
Podudzia: Średnio długie, widoczne, pokryte przylegającymi piórami.
Skoki: Średnio długie, do długich; mocne; od cielistych do łupkowych, w zależności
od ubarwienia; bez łapci; wyraźne ostrogi.
Upierzenie: Mocna struktura, bogate i przylegające.

Cechy rasowości kury
Podobna kogutowi, średnio wysoka, cienka szyja, mniejszy grzebień, nieco dłuższy
z tyłu, postawa wyprostowana, skrzydła ku tyłowi nieco opuszczone, ale mniej niż u
koguta, ogon pełny, średnio szeroki, średnio długi, nieco szerszy na końcu, zakończony sterówkami, którymi zamyka się lekko zaokrąglony w górę i do przodu,
z nieco mniejszym kątem niż u koguta – około od 50° do 70°.
Duże błędy: większe odchylenia od typu, zbyt mocna i krótsza szyja, z przejściem
do wysokiej i mocno wysuniętej piersi, zbyt długie i bardzo zakrzywione sierpasto
pióra (ogona), opuszczony, niski ogon, długi grzbiet, krótkie nogi i niska postawa,
białe zausznice (nieco pobielone zwykle na środku nie są błędem), łapcie na no24
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gach, wąski i płytki tułów lub przysadzisty - duży, ciemne skoki i dziób z wyjątkiem
ptaków czarnych lub żółte u innych, lekko jasnożółty odcień u białych nie jest błędem, brak dwóch głównych sierpówek u koguta, zbyt mały, zbyt duży lub nieregularny grzebień z małą liczbą lub zbyt wieloma zębami, grzebień pomarszczony lub
nierówny z wyrostkami lub uszkodzeniami, większe odstępstwa od poszczególnych
ubarwień, od opisu barwy.

Ubarwienie
Biała, czarna biało nakrapiana, trójbarwna, złocisto-szyja, złocista i inne według
możliwości.
Barwy będą jeszcze szczegółowo badane. Obecnie są opisami uznanych barw, dla
innych uznanych ras kur.
Najpierw największą uwagę należy zwrócić na typ i pokrój, a barwy stopniowo hodowlą i selekcją doprowadzić do czystości.
Złocistoszyja:
Kogut: jest podobny do kuropatwianego, ale jest jeszcze jaśniejszy, podstawowym
kolorem jest brązowy z czarnym puchem. Głowa jest w barwie pomarańczowoczerwonej, która stopniowo przechodzi na szyję i grzywę, która jest złocistożółta
z czarnym rysunkiem kreskowania, jak i siodło. Rysunek na siodle jest często mniej
wyraźny. Ramiona, grzbiet i pokrywy skrzydeł są złocistoczerwone do ciemnobrązowych, w poprzek skrzydła znajduje się czarne, o metalicznym połysku lusterko.
Pierś, brzuch, podudzia i ogon są czarne z zielonym metalicznym połyskiem. Zewnętrzne chorągiewki lotek pierwszego rzędu są brązowe, wewnętrzne chorągiewki
i końce lotek są czarne, a złożone skrzydło tworzy brązowy trójkąt.
Kura: ma złocistożółtą głowę, złocistożółtą szyję z czarnym rysunkiem kreskowania. Grzbiet, siodło i pióra pokrywowe są jasnobrązowe z delikatnym przyprószeniem i jasnożółtymi stosinami. Pierś jest łososiowa do czerwono-łososiowej, brzuch,
podudzia i podbrzusze są popielatoszare. Ogon jest czarny z brązowym przyprószeniem, lotki I rzędu również są czarne, lotki II rzędu także są czarne, ich zewnętrzne chorągiewki są brązowe z czarnym przyprószeniem.
Nakrapiana – pstra: pojawia się w dwóch kombinacjach. Złocista porcelanowa/porcelanowa: ptaki obu płci mają podobną barwę. Koguty mają jednak jaśniejsze pióra, zwłaszcza w grzywie i siodle. Podstawowa barwa to ciemnożółta do
złocistobrązowej. Pojedyncze pióra mają na końcu czarną plamę, a na samym końcu czubka małą białą perełkę. Lotki są w barwie podstawowej z domieszką czerni i
bieli. Ogon koguta jest czarny z białą końcówką – kolec.
Nakrapiana czerwona/czerwona pstra:
Kogut: głowa jest czerwono-biała, grzywa jest złocistoczerwona z czarnym kreskowaniem, na końcu którego ma białą plamę. Pokrywy skrzydeł i ramiona są jasnoczerwone z czarnymi i białymi plamami. Siodło ma ten sam kolor co grzywa z czarnym wzorem kreskowania i białymi plamami. Skrzydła, pierś, brzuch i ogon są
czarno-białe z możliwymi czerwonymi plamami.
Kura: głowa jest czerwono-biała, grzywa jest złocista z czarnym wzorem kreskowania i białymi plamami. Podstawowa barwa jest czerwonawobrązowa z nieregularnymi czarno-białymi plamami na całym ciele, można zobaczyć igłowy rysunek.
Ogon jest czarny z białymi plamami.
Złocista (wzorzec roboczy):
25
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Kogut: złocista barwa jest nawet jaśniejsza niż złocisto-brązowa. Głowa jest złocistożółta do złocistoczerwonej, grzywa złocistożółta ze słabym rysunkiem kreskowania. Ramiona, grzbiet i pokrywy skrzydeł są złocistoczerwone do jasno czerwonobrązowych. Siodło jest nieco ciemniejsze niż grzywa bez rysunku kreskowania. Na
skrzydłach znajduje się czarne lusterko z metalicznym połyskiem. Zewnętrzne chorągiewki lotek pierwszego rzędu są brązowe, wewnętrzne chorągiewki i końce lotek
- czarne, przy złożonym skrzydle tworzą brązowy trójkąt. Lotki drugiego rzędu czarne z brązową chorągiewką zewnętrzną. Pierś jest czarna z jasno czerwonobrązowym do brązowego rysunkiem w postaci obrzeżenia lub nakrapiania, który przechodzi na brzuch i podudzia.
Kura: głowa i szyja są złociste z rysunkiem czarnego kreskowania. Pierś i brzuch
są w barwie jasno łososiowej, która ku tyłowi przechodzi w popielatoszarą. Grzbiet,
siodło i pokrywy skrzydeł są brązowawe z drobnym przyprószeniem i biało-żółtą
stosiną. Każdepióro ma wyraźny biało-żółty igłowy rysunek i wciąż dość jasny,
błyszczący złocistoochrowy (złocistożółtobrązowy) brzeg i ten rysunek przechodzi
aż na podudzia. Lotki I rzędu są czarne, a na zewnętrznej chorągiewce– szarobrązowe, lotki II rzędu są również czarne, a na zewnątrz – szarobrązowe, czarno przyprószone. Ogon jest matowoczarny z nakrapianiem pasującym do barwy grzbietu.
Biała(wzorzec roboczy): barwa piór jest czysto biała, u koguta z intensywnym połyskiem na grzywie.
Czarna białonakrapiana(wzorzec roboczy): podstawowa barwa czarna. Upierzenie
jest w przybliżeniu jednolicie białonakrapiane.
Barwy: złocistoszyja i nakrapiana są uznane od 27.11.2010 r. Złocista, biała i czarna biało nakrapiana mają wzorce robocze.
Wzorzec europejski obejmuje barwy: złocistoszyja (goldhalsig), rotbunt (wielobarwna), schwarz-weißgescheckt (czarna biało nakrapiana), biała (weiß).
Masa ciała: kogut: 750 gramów, kura: 600 gramów
Rozmiar obrączki: kogut – 13, kura – 11
Rasa uznana w Chorwacji w 2007 roku (Klub Uzgajatelja Hrvatske Patuljaste Kokoši – KUHPK – Klub Hodowców Karzełka Chorwackiego), w 2012 roku rasa zgłoszona Komisji Standaryzacyjnej Federacji Europejskiej. Uznana przez EE w 2013
roku (http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/ESCP-Newsletter-2013-E.pdf
).
Tłumaczenie: Dorota Kordič, opracowanie: Małgorzata Zduńczyk
Na podstawie:
https://sites.google.com/site/klubuzgajateljahpk/standard-hrvatske-patuljaste-kokosi

26

Nr 21 (kwiecień ‒ czerwiec 2019)

Materiały
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Kącik filatelistyczny
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Poczta Republiki Burundi wypuściła do obiegu pocztowego w 2012 roku koperty
pierwszego dnia obiegu przedstawiające gołębie rasowe. Niestety, opisy gołębi w
języku francuskim są błędne.

Poczta Azerbejdżanu wprowadziła do obiegu pocztowego w 2012 roku znaczki
pocztowe, przedstawiające drób rasowy.
Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów
pana Janusza Marchelskiego.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis
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Czasopisma, biuletyny, książki…

Manfred Uglorz
Atlas gołębi
barwnych
Redakcja: Zespół Wydawnictwa SBM
Projekt okładki: Paweł Penczakiewicz
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2019

Manfred Uglorz
Atlas gołębi
Polskie rasy
Redakcja: Zespół Wydawnictwa SBM
Projekt okładki: Paweł Penczakiewicz
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

***

30

Nr 21 (kwiecień ‒ czerwiec 2019)

Manfred Uglorz
Atlas zwierząt domowych
Redakcja: Zespół Wydawnictwa SBM
Projekt okładki: Paweł Penczakiewicz
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

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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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.

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

Informacje dotyczące sposobu nabycia
książki można uzyskać pod wyżej wymienionym telefonem.

***
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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 książki można uzyskać pod
wyżej wymienionym telefonem.
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