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Gołębie
Manfred Uglorz

Duński lotny (EE 810)
N: Dänischer Tümmler, F: Culbutant Danois, A: Danish Tumbler

Pochodzenie
Stara duńska rasa, hodowana w Danii od wielu wieków.

Charakterystyka ogólna
Duński lotny jest silnym, eleganckim, szczupłym i wyprostowanym gołębiem, z wypełnioną piersią. Występuje w różnych kolorach upierzenia, z nieupierzonymi skokami,
lub w pończoszkach.

Opis budowy
Duński lotny występuje tylko jako gołąb o gładkiej głowie. Patrząc z profilu, linia głowy
od szpicy dzioba aż do tyłu głowy, tworzy nieprzerwany, stosunkowo płaski, pięknie
ukształtowany łuk. Czoło powinno być dobrze wypełnione również po bokach. Oczy
z czystą mleczno-białą tęczówką, bez jakichkolwiek czerwonych żyłek, powinny być
usytuowane w pośrodku głowy. Podwójne brwi muszą być zgodne z kolorem upierzenia. Średniej długości dziób, jest mocny przy nasadzie i wraz z głową tworzy lekko
skierowaną ku dołowi łukowatą linię. Kolor dzioba powinien być zgodny z kolorem
upierzenia. Woskówki są małe, czerwono-białe.
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U duńskich lotnych szyja jest nieco więcej niż średniej długości, szeroka przy piersi
i zwężająca się w kierunku głowy. Podgardle musi być dobrze zaokrąglone. Spoczywa
na dobrze rozwiniętej, podniesionej i skierowanej do przodu piersi. Silne, długie i skośnie opadające plecy wraz z ogonem tworzą jedną linię. Dobrze przykrywają je silne
i spoczywające na ogonie skrzydła. Ogon nie jest zbyt długi, ale dobrze zwarty.
Należy pamiętać, że nogi u duńskich lotnych nie powinny być ani za długie ani za
krótkie. Jednak powinny być więcej niż średniej długości. Skoki mogą być nieupierzone lub upierzone. Najczęściej nieupierzone skoki występują u jednobarwnych, pasiastych i nakrapianych. Ale u tych odmian spotyka się gołębie także w pończoszkach.
Pazurki powinny być zgodne z kolorem upierzenia, które powinno być gładkie i sprężyste.

Duże wady w budowie
Nieharmonijna figura; za długi, za wąski korpus; niewypełniona pierś, za głęboka postawa; krótka szyja; za cienka szyja u podstawy; guz bagdetowy, wypełnione podgardle; płaska, kanciasta głowa; za mocno zaokrąglona lub płaska tylna część głowy;
wysokie czoło; za krótki, za cienki dziób; wgniecenie za woskówkami; prosty profil głowy i dzioba; nieczysta tęczówka; grube, szerokie lub jasne brwi; szeroki lub rozwarty
ogon. U gołębi w pończoszkach za ubogie pończoszki.
Niektóre wady w budowie głowy i szyi

Guz bagdetowy

Kanciasta głowa

Krótkie czoło i dziób

Rodzaje kolorów i rysunków
Duńskie lotne występują w wielu kolorach i rysunkach. Są jednobarwne, w tym także
grochowe i pasiaste, białoogoniaste, białolote, białolote białoogoniaste, sroki, tygrysie,
krymki, nakrapiane, podpalane i białotarczowe.
Jednobarwne są białe, czarne, czerwone, żółte, niebieskie bez pasów, perłowo-niebieskie oraz niebiesko-płowe bez pasów. Grochowe występują jedynie w kolorze niebieskim, natomiast pasiaste w niebieskim, niebiesko-płowym, czerwono-płowym, żółto-płowym, perłowo-niebieskim.
Białoogoniaste, białolote, białolote białoogoniaste: są czarne, czerwone, żółte, niebieskie i niebiesko-płowe z pasami i bez pasów, perłowo-niebieskie.
Sroki występują w kolorze czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskim, niebieskopłowym i perłowo-niebieskim.
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Tygrysie są czarne, czerwone, żółte, niebieskie, niebiesko-płowe, perłowo-niebieskie.
Krymki mogą mieć krymkę czarną, czerwoną, żółtą, niebieską, niebiesko-płową. perłowo-niebieską.
Nakrapiane (cętkowane) są szaro-, żółto-, brązowo nakrapiane.
Podpalane mogą być ciemne i jasne.
Białotarczowe występują w kolorze czerwonym, żółtym.
Tarczowe.
Kite, kawowo-złote, agatowe w czerwonym i żółtym kolorze, deRoy.
Kolor biały powinien być z jedwabistym połyskiem, czarny, czerwony, żółty w kolorze
intensywnym i czystym z czerwonym połyskiem. Niebieski (ciemnoniebieski), płowoniebieski i perłowo-niebieski (lodowo-niebieski) muszą być z zielonym połyskiem.
Jednobarwne mają brwi intensywnie czerwone, dziób i pazurki
u białych koloru cielistego, u pozostałych odmian barwnych jasno rogowe, dziób możliwie bez muszki.

Pasiaste mogą być czerwono-płowe i żółto-płowe. Podstawowy
kolor musi być delikatny biało-różowy lub kremowo-żółty
z odpowiednio czerwonymi lub żółtymi pasami i z równo kolorową szyją. Złożone lotki są jasne, na rozłożonych lotkach widoczne są kolorowe lustra. Niebieskie, niebiesko-płowe i perłowo-niebieskie są jednokolorowe z czarnymi lub ciemnymi pasami. Brwi, dziób, pazurki są jak przy jednobarwnych. Grochowe w kolorze niebieskim mają symetryczny, równomiernie rozłożony, możliwie wyraźny rysunek na skrzydłach. Brwi, dziób, pazurki są jak u jednokolorowych
U srok kolorowa jest głowa, szyja, pierś, rysunek serca na plecach, plecy, ogon z pokrywą ogonową i klinem, pozostałe upierzenie jest białe. Kolory powinny być dobrze oddzielone od siebie. Powinny mieć brwi czerwone, dziób jasno rogowy, możliwie
bez muszki, pazurki zaś jasno rogowe.
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U tygrysich kolorowa jest głowa, górna część szyi, lotki I i II
rzędu, ogon z pokrywą ogonową i klinem, pozostałe upierzenie
jest białe z pojedynczymi możliwie równomiernie rozłożonymi
kolorowymi piórkami. Brwi u czarnych są czarne, u innych odmian barwnych czerwone. Dziób i pazurki u czarnych czarne,
u innych jasno rogowe.

Białoogoniaste mają ogon z pokrywą ogonową i klinem biały,
pozostałe upierzenie jest kolorowe, możliwie bez białego nalotu.
Brwi, dziób i pazurki są jak u jednobarwnych.

Białolote mają od 6 do 10 białych skrajnych lotek I rzędu, pozostałe upierzenie jest kolorowe. Pożądane są również kolorowe
pióra skrzydełka. Brwi, dziób i pazurki są jak u jednobarwnych.

U białolotych białoogoniastych kolory i rysunek jest jak u białolotych i białoogoniastych. Brwi, dziób i pazurki są jak u jednobarwnych.

Krymki mają górną część głowy, od kącika dzioba przez oko
(dolna część brwi) do tyłu głowy kolorowe. Również ogon z pokrywą ogonową i klinem jest kolorowy. Pozostałe upierzenie jest
białe. Brwi, dziób i pazurki są jak u jednobarwnych.
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Nakrapiane (cętkowane): Szaro nakrapiane mają podstawowy
kolor biały, szyja i pierś jest z jedwabistym, nieco czerwonym
połyskiem, korpus powinien być czarno nakrapiany (cętkowany).
W lotkach i ogonie w białym upierzeniu powinny być białe pióra
z wydłużonymi cętkami. Głowa jest jasnoszara z ciemnymi policzkami. Żółto nakrapiane mają kolor podstawowy żółtej terakoty, szyja i pierś jest z jedwabistym, czerwonawym połyskiem.
Na piórach korpusu występują czarne cętki. Lotki i ogon powinien być z możliwie jasną podstawową barwą, z wydłużonymi
cętkami w różnych kolorach. U brązowo nakrapianych kolor
podstawowy równomiernie rozłożony, jest głęboko ciemnobrązowy z mocnym czerwonym połyskiem i czarnymi cętkami. Lotki
i ogon są w możliwie jasnej podstawowej barwie, z wydłużonymi
cętkami w różnych kolorach. U starszych gołębi cętkowanych
we wszystkich kolorach rysunek jest nieco ciemniejszy. Brwi
żywo czerwone, dziób i pazurki jasnorogowe. Dziób możliwie
bez muszki.
U białotarczowych białe są tarcze na skrzydłach, plecy i możliwie dużo lotek. Pozostałe upierzenie jest kolorowe. Brwi, dziób i pazurki są jak przy jednobarwnych.

U tarczowych podstawowy kolor jest biały, natomiast tarcze na
skrzydłach są kolorowe.

Ciemno podpalane mają podstawowy kolor kasztanowo-brązowy z czerwonawym, jedwabistym połyskiem na szyi i piersi.
Ogon powinien być możliwie kasztanowo-brązowy, przeważnie
jednak z czarnym nalotem na brzegach i z czarną wstęgą. Lotki
są z czarnym nalotem i podpalane. Jasno podpalane mają
głowę i górną część szyi z mocno nasyconym kasztanowobrązowym kolorem. Ogon z pokrywą ogonową i klinem powinien
być możliwie kasztanowo-brązowy, lecz z czarnym nalotem na
brzegach oraz czarną wstęgą. Lotki są z czarnym nalotem na
8
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brzegach lub bez nalotu, jednak zawsze brązowo podpalane.
Pozostałe upierzenie jest białe z pojedynczymi, możliwie regularnie rozłożonymi małymi kasztanowo-brązowymi plamkami.
U wszystkich podpalanych brwi, dziób, pazurki są czarne.
U kite upierzenie jest ciemne, z brązowym połyskiem na szyi i piersi, a lotki i sterówki
z brązowym nalotem. Dziób i pazurki są czarne. Kawowo-złote (dun) mają kolor upierzenia zdecydowanie rozjaśniony, z żółtym nalotem na piersi, sięgającym częściowo
aż na pióra brzucha. Lotki i sterówki przy stosinie są żółte. Dziób i pazurki są od jasnych do jasnorogowych. Agatowe są jednokolorowe z więcej lub mniej białymi plamami o niezdecydowanych konturach. Wymaga się, aby lotki i sterówki były jednolicie
barwne, a stosiny z białym nalotem. Dziób i pazurki jasnorogowe. DeRoy: mają pióra
w podstawowym kolorze pomarańczowo-żółtym, zakończone cętkami lub małymi
plamkami koloru mahoniowego. Dziób i pazurki są jasnorogowe.

Duże wady w rysunku i kolorze
Brak połysku; zielony połysk u gołębi czarnych, czerwonych i żółtych; czerwony połysk
u niebieskich, niebiesko-płowych i perłowo-niebieskich; u jednokolorowych lotki i sterówki nie w pełni ubarwione; duże błędy w rysunku.
Niektóre wady w rysunku

Plamy na szyi, podudziach,
kolorowe pióro w skrzydle
u sroki

Za długi śliniak, plama na
piersi u tygrysiego

Jasny ogon i płaska głowa
u tygrysiego

Uwagi dotyczące hodowli
Dla gołębi gładkonogich przewidziana jest obrączka numer 8, dla gołębi w pończoszkach numer 9.
Wbrew pozorom, hodowla duńskich lotnych nie jest łatwa. Nie wszystkie pary dobrze wychowują swoje pisklęta. Jednak główna trudność polega na zgoła czymś innym. Duńskie lotne są gołębiami o pięknej, szlachetnej budowie. Pozostawienie gołębi
z wadami może doprowadzić do obniżenia jakości całej hodowli. Przed kojarzeniem
gołębi w pary, hodowca powinien bezwzględnie usunąć gołębie z oczywistymi wadami
zarówno w budowie, jak i rysunku. Najważniejsza w budowie jest głowa, ukształtowanie piersi i nóg.
9
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Hodowcy powinni także zapoznać się z prawami dziedziczenia kolorów i rysunków.

http://www.svdaenen.de/mediapool/143/1431479/data/Bildergalerie_Goldener_Siegerring_
2017_1.pdf
Fotografie tylko do celów poglądowych
Rysunki z broszury pt. Jubiläumsschrift 1964 – 2004.
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Drób
Małgorzata Zduńczyk

Barwy gęsi domowej pochodzącej od gęsi gęgawy
(Anser anser)
Biała (Weiß) – występuje np. u gęsi krajowych – suwalskiej i lubelskiej
Czysta biel.
Duże wady: barwne plamy w upierzeniu.

Budowa głowy gęsi (Fot. Małgorzata Zduńczyk)

Szara (Grau) – występuje u gęsi tuluskiej (Toulouser Gänse)
Barwa dzikiej gęsi gęgawy. Możliwie nasycona, w odcieniach od szarej do czarnej.
Może posiadać niebieskawy połysk. Szare są: głowa, szyja, pierś. Szare pióra pokrywowe grzbietu i skrzydeł, a także lotki drugiego rzędu i upierzenie boczne (bokówki)
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– od piersi do stawu skokowego – powinny mieć delikatne, wąskie, nieprzerwane, białe
obrzeżenie. Brzuch i podogonie są białe, a sterówki szare, o białych krawędziach.
Duże wady: białe lotki.

Części ciała gęsi (Fot. Zdzisław Jakubanis)

Niebieska (Blau) – występuje u gęsi frankońskiej (krajowej) (Fränkische
Landgänse)
Czysta, o średnim natężeniu niebieska barwa podstawowa całego upierzenia, z wyjątkiem brzucha i podogonia, które są białe. Bokówki (upierzenie boków) i pokrywy
skrzydeł są niebieskie z nieprzerwanym, wąskim, białym obrzeżeniem. Ogon niebieski
z białym obrzeżeniem sterówek.
Duże wady: znaczne odchylenia od wymaganej barwy i rysunku poszczególnych piór.

Brązowa (Braun) – występuje u gęsi cellskiej (Celler Gänse)
Barwa jasnobrązowa (irchowa, gliniasta): głowa, szyja i pierś. Brzuch i podogonie –
białe. Ramiona, grzbiet, skrzydła i pióra pokrywowe podudzi mają brązowy odcień,
który może wydawać się jaśniejszy lub ciemniejszy, bez widocznych nierówności. Każde pióro z jaśniejszym obrzeżeniem. Wierzch ogona barwny.
Duże wady wyraźny pas szyjny (pas na tylnej stronie szyi, jak u brązowych gęsi garbonosych), brak obrzeżenia piór, białe lotki.
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Szara srokata (Graugescheckt) – występuje u gęsi pomorskiej niemieckiej, pomerańskiej (Pommerngänse), bo gęś pomorska polska jest biała.
Barwna jest głowa oraz szyja w jednej czwartej do połowy długości. Barwne barkówki
(upierzenie ramion)tworzą rysunek, który – widziany z góry – ma kształt serca i niezbyt
szeroko zachodzi na skrzydła. Barwna jest również dolna część grzbietu, bokówki (pokrywy podudzi) i sterówki. Pióra barkówek, bokówek i sterówki są barwy brązowoszarej z białym obrzeżeniem. Reszta upierzenia jest biała. Dozwolone są: białe gardło
oraz lekko rozjaśniona głowa i szyja.
Duże wady: bardzo nierówne odcięcie rysunku na szyi lub nierówny rysunek na ramionach, ubarwienie głowy lub górnej części szyi mocno przeplatane bielą.
Autoseksingowa* (Kennfarbig) – występuje u gęsi rasy pielgrzym (Pilgrimgänse)
Gąsior: biały. Nieznaczne ślady szarości w upierzeniu skrzydeł (głównie lotkach),
grzbietu i ogona - dozwolone, bardziej wyraźne u młodszych ptaków. Stary gąsior może stać się całkowicie biały.
Gęś: upierzenie w barwie jasnoszarej, która staje się jeszcze jaśniejsza od górnej części szyi do głowy i biała u podstawy dzioba. Im samica starsza, tym ten obszar staje się
bielszy. Ogon jest przeplatany szarością, brzuch przeważnie biały. Ze względu na
przeważnie szare upierzenie, kolor oczu gęsi jest bardziej ciemnobrązowy. Duże błędy:
czysto białe lotki.
*Autoseksing (określenie zootechniczne) - metoda rozróżniania płci jednodniowych
piskląt na podstawie różnic w barwie puchu, uwarunkowanych genami sprzężonymi
z płcią (za Encyklopedią PWN). Można oznaczyć również płeć dojrzałych ptaków na
podstawie różnic w ubarwieniu.
Na podstawie:
"Der große Geflügelstandard in Farbe. Band 3. Wassergeflügel: Gänse und Enten"
Martin Platzbecker, 2005

Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
Karol Kaszperuk, Marcin Różewicz

Sokół wędrowny (Falco peregrinus)
Wstęp
Przyroda, jako samoregulujący się mechanizm utrzymujący stała równowagę populacji
zwierząt w danym środowisku, w toku ewolucji wykształciła gatunki zwierząt specjalizujące się w zdobywaniu właściwego im pokarmu. W łańcuchu troficznym funkcjonuje
szereg organizmów ustawionych w takiej kolejności, że każda poprzedzająca grupa
(ogniwo) jest podstawą pożywienia następnej. W tym układzie ważną rolę spełniają
drapieżniki. To one polując na swoje ofiary prowadzą proces naturalnej selekcji, usuwając z populacji osobniki słabsze, chore, ranne stare. Dzięki temu przyczyniają się do
ewolucji swoich ofiar. Bowiem przeżywają tylko najsilniejsze osobniki, zdolne uniknąć
ataków drapieżnika. To one wydają potomstwo, które dziedziczy silne geny. Również
drapieżnik podlega procesowi selekcji, bowiem tylko ten, który posiada umiejętności
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i spryt jest w stanie upolować ofiarę, aby wyżywić siebie i swoje potomstwo. Jednak
kiedy w grę wchodzi człowiek dochodzi do zaburzenia pewnego procesu. Dotyczy to
ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami i naruszenia pewnych naturalnych
zależności. Stąd celem tego artykułu jest próba ukazania szlachetnej rzeszy ludzi jakimi są hodowcy drobiu i gołębi nieco innego punku widzenia na drapieżnictwo jednego
ze skuteczniejszych łowców, a mianowicie sokoła wędrownego.

Biologia i znaczenie sokoła dla środowiska naturalnego
W nawiązaniu do wstępu pochodzenie sokoła wędrownego ani dokładny czas, gdy
praprzodek tego i pokrewnych gatunków ptaków drapieżnych jest trudne. Wykopaliska archeologiczne i metody badawcze wskazują,
że przodek ptaków należących do sokołowatych pochodził prawdopodobnie z końca
trzeciorzędu. Najstarsze obecnie odnalezione szczątki kopalne zostały odnalezione
w Ameryce Północnej. Znajdowano je później także w różnych rejonach świata m.in.
Nowej Zelandii i Antylach. Znaleziska te
potwierdzają fakt, że sokoły były i są ptakami kosmopolitycznymi.
Obecnie ten ptak drapieżny również zamieszkuje dość szeroki zakres geograficzny,
z wyłączenie Antarktyki, północnej części
Arktyki, niektórych północnych wysp oceanicznych, m.in. Islandii, Spitsbergenu.
Różnicują go jednak poszczególne podgatunki, które nieco różnią się wyglądem.
W większości na areale swojego występowania, pary lęgowe gniazdują na skałach.
Ponieważ sokół, sam nie buduje gniazd, do
lęgów wykorzystuje on naturalne zagłębienia na półkach i występach skalnych, szczelinach czy klifach morskich o szerokości
min. 45 cm, gdzie w zgromadzonej na dnie
podściółce wygrzebuje dołek. Jedynie populacja gniazdująca na dalekiej północy, w tym
Polska północna populacja, z braku możliwości zakładania gniazd na skałach, wybiera drzewa.
W związku z rozwojem miast, stawały się one dla sokoła nowym środowiskiem życia. Oferowały możliwość gniazdowania na gzymsach wysokich budynków, co stanowiło substytut półek skalnych, ale także liczną populację gołębi miejskich, które stanowiły
dla niego dogodne ofiary.
Na przekór nazwie gatunkowej, sokoła wędrownego, nie można zaliczyć do gatunków wędrownych. Poza młodymi osobnikami tego gatunku, które poszukują partnera
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oraz swojego rewiru, dorosłe dobrane pary prowadzą osiadły tryb życia. U sokołów
występuje tzw. seryjna monogamia. Oznacza to, że w istocie para co roku tworzona
jest od nowa, jednak ze względu na wspomniany wcześniej silny terytorializm, jeśli oba
osobniki z pary żyją, tworzą parę powtórnie. Jeśli jednak jeden z partnerów zginie, ten
który pozostał przy życiu poszukuje nowego i przystępuje z nim do lęgów. Trzecia dekada marca, to okres kiedy dobrana para sokołów przystępuje do lęgów. W jednym
zniesieniu znajduje się około 3 – 4 jaj o nakrapianej skorupce barwy karminowobrązowej. Wysiadywaniem i karmieniem młodych
zajmuje się zwykle samica, zadaniem samca
natomiast jest zdobywanie pokarmu i przynoszenie ofiar do gniazda. Inkubacja jaj trwa
32 dni. Dojrzałość płciowa uzyskiwana jest
w trzecim roku życia. Interesująca jest długowieczność sokołów, bowiem na wolności ptaki
te mogą dożyć wieku 17 lat, w niewoli nawet
21.
Pierwsze próby hodowli sokoła wędrownego w niewoli podejmowane były pod koniec
lat siedemdziesiątych XX w, a pierwsze wyniki
uzyskano w połowie lat osiemdziesiątych.
Gdy na początku lat siedemdziesiątych odradzało się polskie sokolnictwo, sokół wędrowny
praktycznie już nie występował na terenie
kraju, dlatego też wszystkie ptaki w polskich
hodowlach pochodziły z podobnych – Zachodnioeuropejskich.
Reintrodukcje rozpoczęto w roku 1990 i prowadzono je przede wszystkim na terenach
leśnych, część w górach (Pieniny) i w miastach (Warszawa, Kraków). Obecnie w pracach koordynowanych przez Radę Programu
Restytucji Sokoła Wędrownego (Falco peregrinus peregrinus) w Polsce, w akcjach reintrodukcji uczestniczy pięć ośrodków hodowli oraz szereg innych instytucji pod nadzorem Ministerstwa Środowiska.
Działaniami zmierzającymi do wsparcia odbudowy populacji sokoła wędrownego
jest także umieszczanie na potencjalnych terenach lęgowych specjalnych platform,
gdzie ptaki będą mogły gniazdować. Jak już wspomniano dogodnym miejscem są także wysokie miejskie budowle, m.in. np. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie od
lat gniazduje para ptaków tego gatunku.
W odniesieniu do wstępu, dotyczącego tzw. łańcucha troficznego, sokoły jako ptaki
drapieżne, stanowiące dalsze jego ogniwa wyginęły w Polsce ze względu na powszechność stosowania pestycydu DDT. Pestycyd ten kumulował się na kolejnych
poziomach troficznych, osiągając wysokie stężenie w organizmie sokołów. Znoszone
przez samice jaja miały wtedy słabsze skorupki, które podczas wysiadywania pękały.
Z tego powodu lęgi nie kończyły się sukcesem, a populacja gwałtownie zmalała w ciągu krótkiego okresu czasu.
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Charakterystyka wyglądu
U sokołów występuje dymorfizm płciowy (różnica między samcem i samicą) w masie
i tym samym rozmiarze ciała. U tych ptaków to samica jest większa i może ważyć 750
do 1300 g, mniejszy zaś samiec Samce mogą ważyć od 450g do 800g. Sylwetka ptaka
jest krępa. Gatunek charakteryzuje się mocną budową ciała, długimi ostro zakończonymi skrzydłami, niezbyt długim ogonem oraz
wyjątkowo dużymi w stosunku do reszty ciała
łapami. Głowa jest ciemna z wyraźnie zaznaczonymi wąsami, spód jasny w odcieniach od
bieli, przez beżowy po rudy. Na spodzie widoczne ciemne poprzeczne prążkowanie zanikające na wysokości wola, które na ogół naznaczone jest pojedynczymi plamkami a u starszych samców często całkowicie bez plam.
Grzbiet dorosłego sokoła ma kolor stalowo
szary. Młodego ptaka łatwo rozpoznać po
zupełnie innym umaszczeniu. Grzbiet w pierwszym roku życia jest koloru brązowego, a na
spodzie ptak ma plamy w kształcie podłużnych plamek na tle w odcieniu rdzawo- beżowym. Łapy i woskówka mają kolor żółty w pierwszym roku życia.

Rola sokoła w środowisku
Sokół wędrowny pełni w środowisku rolę drapieżnika, jednak jego wpływ na środowisko
jest znacznie szerszy. Konieczne jest tutaj szersze spojrzenie na aspekt drapieżnictwa
w przyrodzie, w którym sokół wędrowny jest jedynie jednym z wielu elementów. U sokoła wędrownego w toku ewolucji zaznaczyła się tendencja do specjalizacji i doprowadzenia do perfekcji jednej techniki łowieckiej tj. szybkości ataku nurkowego. W locie
pikującym osiąga prędkość do 360 km/h, co czyni go najszybszym żywym organizmem
na Ziemi. Jedną z lepiej rozpoznanych właściwości układu drapieżnik - ofiara jest to, że
ofiary łatwe do złowienia eksploatowane są wg stopnia ich dostępności. Wyjątek stanowią zwierzęta udomowione. „Z punktu widzenia drapieżnika” wszystkie są słabo
dostosowane, a przez swoją liczebność najłatwiej dostępne. Tutaj rodzi się konflikt
pomiędzy hodowcami drobiu i gołębi a obecnością w środowisku sokoła wędrownego.
Z pewnością bowiem ptak ten wybierze na swoje ofiary łatwiej dostępne gołębie domowe, czy kury niż dzikie gołębie grzywacze, drozdy czy inne ptaki. Z pewnością hodowcy, który wkłada wiele wysiłku i środków finansowych w opiekę nad swoimi ptakami, strata wartościowych osobników jest nie do odrobienia lub potencjalnie potrzeba na
jej rekompensatę czasu. Czy istnieje zatem możliwość pogodzenia ochrony przyrody
i samego sokoła jako ważnego elementu biocenozy z potrzebami ludzi i zwierząt domowych?

Możliwość pogodzenia ochrony sokoła, a możliwe konflikty z hodowcami gołębi
Oczywistym jest fakt, że wkład każdej grupy ludzi w ochronę przyrody jest nieoceniony.
Jednak prowadząc działania, już na etapie założeń niezbędnym jest konsultowanie
i uwzględnianie potrzeb nie tylko samych zwierząt, ale również ludzi. Tylko pod warun16
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kiem powszechnej akceptacji wobec idei introdukcji gatunków dzikich zwierząt, możliwe będzie osiągnięcie sukcesu. Jedną z takich możliwości jest introdukcja sokoła do
dużych miast, gdzie występuje liczna populacja gołębi miejskich, a także coraz powszechniejszego gołębia grzywacza. W ten sposób sokół z pewnością spełni swoją
podstawową rolę jako drapieżnika utrzymującego w równowadze i zdrowiu populację
swoich ofiar. Jednocześnie liczne populacje ofiar zatrzymają te ptaki w rewirach miejskich, bez kolizji z interesem hodowców gołębi. Jednak wraz ze późniejszym wzrostem
populacji sokoła, z pewnością młode osobniki będą poszukiwały swoich własnych rewirów. Jest to bowiem wpisane w naturę tych ptaków. Stąd też wyrażamy pogląd, że aby
problem ten nie nabrzmiewał w przyszłości, już zawczasu hodowcy drobiu użytkowego, ozdobnego oraz gołębi, powinni zawczasu włączyć się w dyskusję na ten temat
i nawiązać kontakt z organizacjami odpowiedzialnymi za wdrażanie programu reintrodukcji sokoła w Polsce. Jest bowiem możliwość ustalenia takich terenów zasiedlania
tych ptaków do natury, aby w jak najmniejszym stopniu kolidowały one z interesami
hodowców. Odległe rewiry leśne, gdzie sokoły znajdą potencjalne ofiary lub terenu
o jak najmniejszym „ zagęszczeniu” hodowli gołębi. Jedną z metod godzenia ochrony
sokoła z interesami hodowców ptaków jest także rozmieszczanie platform gniazdowych na terenach odległych od hodowli. Ptaki bowiem jako centralne miejsce swojego
rewiru traktują swoje gniazdo, polując w określonym promieniu odległości od niego.
Ponieważ ochrona tych terenów sokoła wiąże się z ponoszeniem kosztów przez nasze
Państwo, a także ofiarnych darczyńców wrażliwych na potrzeby ochrony przyrody należy z odpowiedzialnością i merytoryczną dyskusją włączać się w ten proces.
Jeśli już hodowca stwierdzi straty w hodowli wynikające z działalności sokoła, bądź
innego ptaka drapieżnego, jedynym możliwym rozwiązaniem jest zabezpieczenie hodowli przed dostępem. Należy zabezpieczyć ograniczony wybieg siatką od góry, a poza jego teren wypuszczać ptaki tylko i wyłącznie w obecności człowieka. Żaden bowiem ptak drapieżny nie odważy się na atak w obecności ludzi. Inną możliwością jest
także niewypuszczanie ptaków na wybieg przez kilkudniowy okres. Brak wcześniejszych ofiar może zachęcić drapieżnika do poszukiwania innych źródeł pokarmu. Jest
to szczególnie ważne w okresie lęgowym, kiedy ptaki drapieżne potrzebują znacznie
większej liczby ofiar do wykarmienia nie tylko siebie, ale i swoich młodych.

Słowo o sokolnictwie
Na zakończenie chcielibyśmy krótko wspomnieć o roli sokoła w dawnej kulturze i tradycji łowieckiej oraz jego współczesnym znaczeniu. Sokolnictwo, inaczej określane
jako myślistwo ptasze, jest jedną z pradawnych gałęzi łowiectwa. Składało się ze sztuki układania (tresury) i współpracy ptaka drapieżnego z człowiekiem podczas wspólnych łowów. Dziś kultywowane jest głównie w Azji, na terenie Kazachstanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. W Polsce i innych krajach ma wymiar sentymentalny, nastawiony
raczej na kontakt i współpracę z ptakiem niż sam wymiar rzeczywistego polowania.
Sokolnicy pełnią również ważną rolę w utrzymaniu gatunku, prowadząc rozród ptaków
w niewoli. Częstym elementem jest także wymiar zapewnienia bezpieczeństwa dla
ludzi. Sama obecność ptaka drapieżnego odstrasza ptaki. Ma to bardzo ważny wymiar
zwłaszcza w okolicach lotnisk, gdzie podczas startu i lądowania samolotu, kolizja
z niewielkim nawet ptakiem może doprowadzić do poważnej katastrofy. Sokoły pełnią
więc wtedy bardzo ważną służbę na rzecz bezpieczeństwa ludzi.

Podsumowanie
Sokół jest ważnym ogniwem w biocenozie, stąd słuszna idea ochrony i przywrócenia
tego ptaka do środowiska naturalnego. Gatunek ten podlega ochronie prawnej, a za
17
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zabicie tego ptaka grożą konsekwencje prawne i karne. Pod żadnym więc pozorem nie
należy tych ptaków zwalczać. Mając jednak na uwadze możliwe konflikty pomiędzy
ochroną sokoła wędrownego, a interesem środowiska hodowców drobiu i gołębi postulujemy o podjęcie wspólnej debaty wraz z organizacjami zajmującymi się wdrażaniem
ochrony tego ptaka. Tylko bowiem starcie merytorycznych argumentów obu stron pozwoli na zrównoważenie postulatu ochrony środowiska i sokoła oraz potrzeb ludzi, co
pozwoli na efektywne wykorzystanie przeznaczanych środków finansowych i nakładu
pracy wielu osób oraz osiągnięcie zamierzonego celu jakim jest odbudowa populacji
sokoła wędrownego w Polsce.
Od Redakcji:
Aby bliżej poznać życie sokołów wędrownych, można w internecie poszukać kamerek internetowych zamontowanych w gniazdach sokołów i obserwować na żywo
życie pary sokołów od momentu złożenia i wysiadywania jajek, wylęgu piskląt,
karmienia młodych, aż do ich wylotu z gniazda. Takich obserwowanych gniazd sokołów w Polsce w tym roku było dziewięć (Włocławek, Warszawa, Głogów,
Gdańsk, Gdynia, Płock, Toruń, Poznań i Lublin).
Fot. Zdzisław Jakubanis

Jastrząb zwyczajny (Accipiter gentilis)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jastrz%C4%85b_zwyczajny#/media/Plik:Northern_Goshawk_ad_M2.jpg
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Akwarium
Zdzisław Jakubanis

Dyskowce (paletki)
Dyskowe są należą do gatunek ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae), zwane
potocznie paletkami. Odkrycia tych ryb dokonał austriacki badacz środowiska Ameryki
Południowej Johann Nattarer na początku XVIII wieku. Po powrocie do kraju zebrane
materiały przekazał swojemu koledze Jakubowi Heckel’owi, który po czterech latach
badań po raz pierwszy gatunek ten opisał w 1840 roku i nazwał Symphysodon discus,
później dopisano Heckel od nazwiska autora. Ryby te żyją w spokojnych nurtach rzek,
zatok i rozlewisk dorzecza Amazonki: Rio Abacaksis, Rio Tapajos, Rio Negro i innych.
Wody te są czyste i mają przejrzystość do 2,5 m.

Akwarium dekoracyjne z miejscami zacienionymi

Paletki to ryby stadne, a stada liczą od kilku do nawet kilkudziesięciu sztuk. Mogą
im towarzyszyć inne gatunki ryb np. skalary (Pterophyllum scalare). Przebywają w
przybrzeżnych partiach wody, gdzie mogą znaleźć bezpieczne kryjówki w postaci korzeni przybrzeżnych drzew, zatopionych konarów drzew i innych dużych roślin wodnych.
Ciało mają bocznie silnie spłaszczone i w kształcie zbliżone do koła. Wyglądem
przypominające dysk (stąd nazwa). Pływają w pozycji pionowej. Podstawowym kolo19
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rem jest kolor brązowo-brunatno-czerwony. Na jego tle widnieją jasnoniebieskie linie.
Przez całe ciało pionowo przebiega 9 pasów w kolorze czarno-brązowym. Pas pierwszy jest ciemniejszy i biegnie od karku – przechodząc przez oko – do płetwy brzusznej.
Kolejne 3 pasy są mniej widoczne. Piąty w kolejności pas jest najszerszy i najbardziej
widoczny, biegnie pionowo od płetwy grzbietowej aż do płetwy odbytowej. Kolejne trzy
pasy są słabiej widoczne. Ostatni z pasów – 9. jest dobrze widoczny (tak jak pierwszy
i piąty) i przebiega przez podstawę płetwy ogonowej. Kolor płetw brzusznych jest czerwony z podłużnymi plamami w kolorze niebieskim. Kolor tęczówki oka jest czerwony,
a wokół źrenicy występuje kolor złocisty. Dorosłe ryby osiągają wielkość (średnicę) od
kilkunastu do 20 cm.

Paletka zielona

Rodzaj Symphysodon obejmuje dwa gatunki:
− Symphysodon discus Heckel, 1840 (dyskowiec prawdziwy), który dzieli się z kolei na
dwa podgatunki:
a) Symphysodon discus discus Heckel, 1840 (dyskowiec prawdziwy Heckela),
b) Symphysodon discus willischwartzi Burges, 1981 (dyskowiec prawdziwy Willi
Schartza);
− Symphysodon aequifasciata Pellegrin, 1903 (dla którego proponuje się nazwę dyskowiec), w obrębie którego niektórzy autorzy wyróżniają jeszcze podgatunki:
a) Symphysodon aequifasciata aequifasciata Pellegrin, 1903 (dyskowiec zielony)
20

Nr 23 (lipiec ‒ wrzesień 2019)
b) Symphysodon aequifasciata Axelrodi Schultz, 1960 (dyskowiec brązowy)
a także szereg odmian barwnych.
Wyżej wymieniony podział rodzaju Symphysodon pochodzi z 1986 roku, a został
zamieszczony w Akwarium nr 5-6/1986 r., czasopisma wydawanego przez Polski
Związek Akwarystów w Chorzowie. Należy nadmienić, że pierwsze informacje dotyczące obecności paletek w Polsce pochodzą z roku 1968 i zostały zamieszczone
w Akwarium nr 1/1968 r.

Paletki Heckel’a

Na końcu nazwy gatunku są nazwiska odkrywców lub autorów badań genetycznych. Okazuje się, że każdy gatunek paletek żyje w określonym, specyficznym dla
siebie biotopie wodnym o określonych parametrach wody. Parametry wody różnią się
przede wszystkim kwasowością (pH) i przewodnictwem wody (uS) mierzoną w mikro
Simensach.
I tak: Symphysodon discus Heckel żyje w wodach bardzo kwaśnych i czarnych
o
(garbniki) o pH w granicach 3,8 – 4,8 i przewodności 6 – 12 uS, temperaturze 28,6 C
21
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(25 – 31o), Symphysodon aequifasciatus żyje w wodach czarnych o pH w granicach
o
o
5,2 – 5,4 i przewodności 8 – 15uS, temperaturze 27,4 C (24,6-31 ), Symphysodon
aequifasciatus Haraldi (niebieski lub brązowy) zamieszkuje wody przejrzyste o pH
o
o
w granicach 6 – 7,8 i przewodności 25 – 70 uS o temperaturze 28,8 C (32,4 – 23,5 ).
Z form dzikich paletek najładniejsze są Symphysodon discus Heckel, które zostały
wyżej opisane. Są to paletki, które w warunkach akwariowych były i są bardzo trudne
do rozmnożenia. Po raz pierwszy na świecie paletki te rozmnożył w warunkach akwariowych polski hodowca pan Andrzej Nowicki z Katowic w 2010 roku.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, w wyniku prac hodowlanych zostało wyhodowane bardzo wiele odmian barwnych paletek, ciekawych kolorystycznie i szalenie
atrakcyjnych.

Akwarium dekoracyjne
Prace zaczynamy od przygotowania odpowiedniej wielkości akwarium. Powinien to być
zbiornik o wysokości min. 50 cm lub więcej, wiedząc o tym, że paletki dorastają do
wielkości kilkunastu centymetrów średnicy (18-20 cm.), a ponieważ są to ryby stadne,
to należy zakupić min. 6 sztuk młodych ryb o wielkości pow. 5 cm. Zbiornik powinien
mieć pojemność pow. 150 litrów, natomiast jeśli chcemy mieć akwarium z roślinami,
czyli z podłożem to odpowiednio większy. Dla ryb dorosłych należy przeznaczyć min.
30 litrów wody na jedną rybę. To jest ilość wody, w której ryby będą czuły się komfortowo pod warunkiem sprawnej filtracji i regularnej wymianie wody. Najlepszym podłożem jest piasek kwarcowy, bo jest obojętny i nie zmienia parametrów wody w zakresie
twardości. Nie należy stosować podłoży wapiennych (skał) lub innych nieznanych,
które mogą wpływać na parametry wody, bwiem paletki są bardzo wrażliwe na niewłaściwe parametry chemiczne wody. Dyskowce żyją w środowisku naturalnym, które jest
ubogie w rośliny, natomiast dużo jest korzeni przybrzeżnych drzew i powalonych gałęzi, które dają schronienie paletkom w razie niebezpieczeństwa, a należy nadmienić, że
są to ryby dosyć płochliwe. Rośliny korzeniowe należy sadzić w podłożu lub w doniczkach w jednym końcu akwarium, a w drugim końcu akwarium zamontować delikatne
oświetlenie. Z roślin należy sadzić takie, które mają duże pływające na powierzchni
liście, dające dużo cienia i półmroku w akwarium. Są to rośliny takie jak: żabienica
amazońska, zwartka skręcona (cryptocoryne), anubiasy lub pistie, które wyłącznie
pływają na powierzchni wody, a ich korzenie zwisają do wody. W takich warunkach
paletki czują się pewnie, a w przypadku niepokoju chowają się w zacienionych miejscach akwarium. W zacienionych miejscach akwarium można jeszcze włożyć wygotowane korzenie drzew, które będą imitowały warunki naturalnego biotopu. Aby zmniejszyć wrodzoną płochliwość paletek, niektórzy autorzy zalecają dołączyć do stada paletek, stadko małych, spokojnych ryb z rodziny kąsaczowatych (neonki, bystrzyki, żałobniczki itp.) których towarzystwo zmniejsza w znacznym stopniu płochliwość paletek.
Najlepiej byłoby, aby paletki i towarzyszące im inne rybki wpuścić do akwarium jednocześnie.

Woda
Jest to środowisko, w którym żyją ryby i od jego właściwości fizyko-chemicznych zależy samopoczucie ryb, ich żywotność, a w wieku dojrzałym rozmnażanie. Jeszcze 30,
czy 40. lat temu odchowanie kilku paletek było dużą trudnością dla akwarystów, ponieważ nie było dostatecznej wiedzy na temat wymagań paletek do parametrów wody.
A trzeba wiedzieć, że w ówczesnym czasie nie było internetu, a wiedza książkowa była
obcojęzyczna i trudno dostępna w Polsce. Pierwsze wzmianki o paletkach po polsku
zostały zamieszczone w czasopiśmie Akwarium nr 1 z 1968 roku i pochodziły ze Ślą22
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ska. A dlaczego ze Śląska? Ponieważ tam z kranów „leciała” miękka woda, czyli taka,
którą akceptowały paletki do swojego życia. A dla przykładu na Lubelszczyźnie z kranów „leciała” woda twarda lub bardzo twarda, która odpowiadała rybom pielęgnicowatym z Jeziora Malawi czy Tanganika, a także żyworodnym.

Akwarium z młodymi paletkami

A jaką wodę przygotować w akwarium dla paletek obecnie? Najlepiej taką jaką mają
w naturalnym biotopie, czyli w dorzeczu Amazonki. Jest to woda ciepła, miękka, lekko
o
kwaśna i zasobna w garbniki. Dla paletek, jest to woda o temperaturze 27 – 30 C,
czyli w akwarium musi być zamocowana grzałka z regulacją temperatury. Trzeba jeszcze wiedzieć o tym, że im wyższa temperatura wody, tym woda ma mniejszą zawartość tlenu, dlatego musi działać sprawne napowietrzanie i filtracja wody. Miękka woda,
czyli woda o małej zawartości soli mineralnych, m.in. rozpuszczonych w niej soli wapnia, magnezu i metali wielowartościowych.
o
Twardość wody mierzymy w Polsce w stopniach niemieckich ( n). Rozróżnia się
twardość wody węglanową (Tw ) (przemijającą) i twardość wody ogólną (To ). Twardość
węglanowa (Tw) zwana też przemijającą spowodowana jest obecnością kwaśnych
węglanów wapnia i magnezu. Twardość tę można usunąć przez zagotowanie wody.
o
Paletki bardziej tolerują twardość wody ogólną nawet do 15 n w skali niemieckiej, czyli
o
wodę twardą, niż twardość węglanową, która powinna wynosić max. do 4 n w skali
o
o
niemieckiej. Wodę miękką (5,1 – 10,0 n) łatwiej jest nieznacznie zakwasić do pH ok.
6,5 niż wodę twardą, która zawiera dużo soli mineralnych, które alkalizują wodę. Paletki dobrze się czują w wodzie o pH od 6,2 do 7,2 czyli na pograniczu wody obojętnej.
Przygotowanie wody dla paletek zależy od tego w jakim regionie Polski mieszkamy
i jaką wodę mamy w kranie. Przy wodzie miękkiej, już przepuszczenie wody przez filtry
tzw. spożywcze może być wystarczające do napełnienia akwarium. Obecnie w sklepach zoologicznych mamy wystarczającą ilość preparatów do uzdatniania wody jak
również różnych wskaźników do pomiaru kwasowości i twardości wody. Po napełnieniu
akwarium wodą i posadzeniu roślin należy odczekać około 2 tygodniem celem powsta23
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nia w akwarium równowagi biologicznej. Po tym czasie należy sprawdzić parametry
fizyko-chemiczne wody i jeśli są odpowiednie można wpuścić ryby. Oczywiście woda
powinna być cały czas napowietrzana i filtrowana.

Żywienie
Dyskowce (paletki) są rybami z rodziny pielęgnic, a pielęgnice są rybami drapieżnymi, dlatego paletki preferują pokarm pochodzenia zwierzęcego, żywy lub martwy.
Ryby oczywiście, najchętniej pobierają pokarm zwierzęcy, żywy, a dawniej były to: larwy wodzienia, larwy ochotki, larwy komarów, rureczniki, rozwielitki, doniczkowce, a także larwy solowca uważane za najbardziej bezpieczny pokarm żywy. Pozostałe wymienione pokarmy żywe odławiane w naturalnych zbiornikach wodnych mogą być niebezpieczne ze względu na możliwość zakażenia bakteriami lub pierwotniakami chorobotwórczymi. Było i jest do tej pory w żywieniu paletek stosowane serce wołowe lub końskie z stanie surowym, oczywiście zmielone lub w inny sposób rozdrobnione. Obecnie
w sklepach zoologicznych można kupić wiele pokarmów pełnowartościowych dla
wszystkich ryb trzymanych w akwarium, w tym i dla paletek.

Dzikie dyskowce
W środowisku naturalnym, dyskowce (paletki) występują w kilku grupach barwnych
w zależności w jakim biotopie wodnym żyją. Grupy oznacza się literami alfabetu od
A do D, natomiast grupy barwne paletek występujące wystawach oznacza się literami
od E do K ( 7 grup).
Grupy barwne dzikie wg aktualnego podziału:
Symphysodon discus Heckel, zwane Henkel,
Symphysodon Haraldi Schultz, zwane niebieskie,
Symphysodon aequifasciatus, zwane zielone,
Symphysodon aequifasciatus Haraldi Schultz, zwane brązowe.
Grupy barwne paletek prezentowane na wystawach, konkursach, czy pokazach są
efektami prac hodowlanych zaawansowanych akwarystów. Są to bardzo efektowne
kolorystycznie ryby, których odmian barwnych jest kilkadziesiąt. W następnym numerze kwartalnika postaram się zaprezentować zdjęcia tych pięknych ryb, może nie
wszystkich, a także zasady przygotowania warunków fizyko-chemicznych wody i ryb
do rozmnażania.
Fot. Zdzisław Jakubanis
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Rodzime rasy zwierząt gospodarskich
Cd. – (Zobacz kwartalnik nr 22)

Kury rasy polbar (Pb).
Kury tej rasy zostały wytworzone przez prof. Laurę Kaufman w latach 1946-1954
w Dziale Biologii Hodowlanej Instytutu Zootechniki w Puławach. Jest to oryginalna
autoseksingowa rasa polska kur pozwalająca rozróżniać płeć piskląt jednodniowych.
Praca hodowlana polegała na krzyżowaniu kur rasy zielononóżka kuropatwiana
z kogutami rasy Plymouth Rock (PR). Pisklęta jednodniowe różniły się kolorem Puchu,
i tak kurki mają ciemny puch o wzorze piskląt kuropatwianych, a kogutki są kremowe
lub żółte. Dorosłe ptaki mają upierzenie jastrzębiate, skoki z szaro-żółtą barwą łusek.
Średnia waga kogutów wynosi ok. 2 kg, a kur ok. 1,5-1,6 kg. Nieśność ok. 180-200 jaj
o kremowej barwie skorupy i masie ok. 55 g.
Obecnie jest to jedyna na świecie populacja kur rasy polbar utrzymywana w Stacji
Dydaktyczno- Badawczej (Felin) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Stado liczy
810 kur i 80 kogutów.
Rasa ta znajduje uznanie w chowie amatorskim, przydomowym ze względu na ładne upierzenie, autoseksing oraz dobre przystosowanie do lokalnych warunków środowiskowych.

Kogut i kura

Kury
25
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Królik popielniański
Jest to jedyna zachowana rodzima rasa królików w Polsce. Prace nad utworzeniem tej
rasy rozpoczęły się w 1950 roku w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki
w Chorzelowie i prowadzone były przez prof. Z. Kamińskiego z WSR w Krakowie.
Materiałem wyjściowym były króliki polskie albinotyczne zakupione na targu w Myślenicach (20 szt.) oraz króliki przejęte z Zakładu Doświadczalnego w Brzeziu (20 szt.).
Średni ciężar tych królików wynosił 2,5 kg. Pod koniec lat pięćdziesiątych z części królików utworzono stado, które przekrzyżowano jednorazowo z królikami rasy belgijski
olbrzym szary w celu powiększenia masy ciała. W wyniku tej krzyżówki uzyskano pokolenie mieszańców o szarej barwie pokrywy włosowej, które kojarzono między sobą.
W drugim pokoleniu mieszańców, oprócz osobników szaro umaszczonych uzyskano
także króliki o albinotycznej barwie okrywy włosowej, na których oparto dalsze prace
hodowlane. Mieszańce albinotyczne krzyżowano między sobą. Przez kilka lat stosowano tzw. zimny chów ciężarnych matek, mający na celu poprawę okrywy włosowej
u potomstwa. W efekcie prowadzonych prac hodowlanych udało się w 1964 roku uzyskać w Popielnie stado królików o jednolitej albinotycznej barwie okrywy włosowej.
W roku 1989 Ministerstwo Rolnictwa zatwierdziło wzorzec oceny tej rasy królików, a od
1999 roku prowadzony jest program ochrony tej rasy, którego koordynatorem jest Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. Program obecnie obejmuje 10 ferm
z 350 samicami stada podstawowego. Króliki tej rasy charakteryzuję się białą okrywą
włosową, liczebnymi miotami (7-8 młodych) i dobrym odchowem. Bardzo szybkim
wzrostem, co w wieku 90 dni pozwala uzyskać wagę 2,7 kg przy wydajności rzeźnej
pow. 60%.
Rasa ta jest odporna na niekorzystne warunki środowiskowe, co jest ważne w chowie przyzagrodowym.

Tekst i fot. Zdzisław Jakubanis
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Propozycje wzorców
Koloński lotny
N: Kölner Tümmler, F: Culbutant de Cologne, A: Cologne Tumbler

Pochodzenie
Holandia; od końca XIX wieku był hodowany w okolicach Kolonii jako gołąb lotny, a od
1920 roku pracowano w Niemczech nad jego uszlachetnieniem.

Wrażenie ogólne
Średniej wielkości, o dosyć głębokiej postawie, wypełnionej i szerokiej piersi, opadającym korpusie, i o harmonijnych proporcjach.

Cechy rasowości
Głowa:

Gładka, wypełniona, szczególnie z boków, czoło przy dziobie szerokie,
lekko podniesione, zaokrąglone. Ciemię łagodnie zaokrąglone, najwyższy punkt głowy nad oczami, linia głowy łagodnie przechodzi w potylicę
i kark.

Oczy:

Czyste, perłowe, usytuowane w środku czaszki.

Brwi:

Równe, wąskie, odkryte, zależne od kolory upierzenia i rysunku.

Dziób:

Średniej długości, mocny, z czołem tworzy rozwarty kąt, nie skierowany
27
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ku dołowi, barwa zależna od koloru upierzenia i rysunku
Szyja:

Pełna u podstawy, w kierunku głowy zwężająca się, podgardle dobrze
zaokrąglone.

Pierś:

Szeroka i dobrze zaokrąglona.

Plecy:

Dosyć szerokie, opadające.

Skrzydła:

Przylegające, dobrze przykrywające plecy, lotki spoczywające na ogonie, nie sięgające końca ogona.

Ogon:

Średniej długości, z plecami tworzy jedną linię.

Nogi:

Krótkie, skoki niupierzone lub z dobrze upierzonymi łapciami, mocno
przykrywającymi palce, piórami skierowanymi na zewnątrz, z bogatymi
piórami sępimi. Kolor pazurków u białolotych, białoogoniastych, białolotych białoogoniastych oraz srok bez znaczenia, u pozostałych zgodne
z kolorem dzioba.

Upierzenie: Szerokie pióra, dobrze przylegające do ciała.

Rodzaje kolorów
Jednobarwne (łapciaste i gładkonogie): niebieskie bez pasów, niebieskie z czarnymi
pasami, niebieskie grochowe, niebieskie szymle, niebiesko-płowe z ciemnymi pasami,
niebiesko-płowe bez pasów, niebiesko-płowe grochowe, jasnoszare z ciemnymi obramowanymi piórami, czerwono-płowe, czerwone grochowe, żółto-płowe, żółto-płowe grochowe, czarne, andaluzyjskie, czerwone, żółte, białe.
Tygrysie z różami (łapciaste i gładkonogie): czarne, czerwone i żółte.
Białolote, białoogoniaste, białolote białoogoniaste (łapciaste i gładkonogie): niebieskie z czarnymi pasami, niebieskie grochowe, niebieskie szymle, niebiesko-płowe
z ciemnymi pasami, niebiesko-płowe grochowe, czarne, czerwone, żółte.
Sroki (tylko gładkonogie): niebieskie, niebieskie grochowe, niebiesko-płowe, niebiesko-płowe grochowe, czarne, czerwone, żółte.
Krymki (tylko gładkonogie): niebieskie, niebiesko-płowe, czarne, czerwone, żółte.

Kolory i rysunek
Niebieskie w zwykłej tonacji barwy, z niebieską głową, szyją z połyskiem; niebieskie
z czarnymi pasami lub czarno grochowe; niebiesko-płowe z ciemnymi pasami lub
ciemno grochowe. Niebieskie i płowe z czystymi tarczami na skrzydłach. Czerwonopłowe z winno-czerwoną głową, szyją, pasami i grochowatością, zamknięte lotki, ogon
jasnopopielaty. Pasy wąskie i przechodzące przez całe skrzydła. Grochowe o możliwie
równym rysunku. Jasnoszare z ciemno oblamowanymi piórami mają jasnoszary podstawowy kolor, głowa, górna część szyi nieco ciemniejsza. Pióra na skrzydłach, jak
również lotki ciemno oblamowane. Nieco rdzawy nalot na szyi jest dopuszczalny. Niebieski szymel z mniej lub więcej białym nalotem na niebieskim upierzeniu (grizzly faktor), z ciemnymi pasami. Czarne, czerwone, żółte w intensywnej tonacji. Kolor na szyi
u czarnych zdecydowanie zielonkawo lśniący, u czerwonych i żółtych z połyskiem purpurowym. Andaluzyjskie posiadają czarno-niebieską głowę i szyję, pierś, brzuch i ogon
nieco jaśniejsze. Każde pióro na jasnej tarczy czarno oblamowane, lotki z ciemnym
nalotem. Nieco rdzawe dozwolone. U białych biel powinna czysta.
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Jednobarwne:
Kolor

Dziób

Czerwone, żółte, białe

Brwi

woskowy

blade

Żółto-płowe, żółto-płowe grochowe

jasnorogowy

blade

Niebiesko-płowe, niebiesko-płowe
grochowe

ciemnorogowy

jasnoszare

Czerwono-płowe, czerwono-płowe
grochowe

ciemnorogowy

jasnoszare

Niebieskie, jasnoszare ciemno oblamowane

ciemny

ciemne

Czarne, andaluzyjskie

czarny

czarne

Tygrysie z różami są jednobarwne z białymi różami na skrzydłach, równomiernie rozłożonymi w okolicach łokci, z białym trójkątem między ramionami (serce). Barwny pas
oddziela róże od łokci i serca. Dziób i brwi jak u jednobarwnych.
BIałolote mają od 7 do 10 białych lotek, przynajmniej 2 białe piórka w skrzydełku po
każdej stronie. Dziób i brwi jak u jednobarwnych.
Białoogoniaste mają biały ogon z piórami pokrywowymi i klinem. Dziób i brwi jak u jednobarwnych.
Białolote białoogoniate: jak u białolotych i białoogoniastych. Łapciaste białolote i białolote białoogoniaste mają kolorowe sępie pióra, łapcie białe. Dziób i brwi jak u jednobarwnych.
Sroki są z rysunkiem sroczym i z kolorową głową. Brwi blade, dziób barwy wosku
u czarnych (pożądany), czerwonych i żółtych, u niebieskich ciemny, u niebieskopłowych ciemnorogowy.
Krymki mają kolorowy ogon z piórami pokrywowymi i klinem, na głowie kolorową krymkę, której linia biegnie wokół głowy, od kącików dzioba, pod oczami aż do tyłu głowy.
Pozostałe upierzenie jest białe. Brwi blade, dziób barwy woskowej pożądany.

Duże wady
Wąski i długi korpus, niezbyt szeroka pierś, zbyt opadające plecy, wysoka postawa,
kanciasta głowa, brak rozwartego kąta między dziobem a czołem, żyła, końska szyja,
nieczyste tęczówki, czerwonawe brwi, za długi lub za krótki, cienki dziób, dziób skierowany ku dołowi, nieczyste kolory dzioba, słabe upierzenie pleców, luźne pióra, nieczyste i niewyrównane kolory, niewłaściwe rysunki, u łapciastych za krótkie łapcie, braki
w upierzeniu łapci i sępich piór.

Dane do oceny
Wygląd ogólny – forma korpusu i postawa – głowa – oczy i brwi – kolor i rysunek.

Obrączka numer 8 u gładkonogich, u łapciastych 11
Przekład wzorca EE: Manfred Uglorz
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Posawska czubata
N: Posaviner Haubenhühner, HR: Posavska kukmasta kokoš

jastrzębiate
źródło: http://www.aviculture-europe.nl/nummers/12E06A07.pdf

Pochodzenie
Chorwacja, region Posawie (Posavina) - dorzecze rzeki Sawy (Savy).

Wrażenie ogólne
Kura średniej wielkości o poziomo noszonym, głębokim tułowiu, stojącym grzebieniu
i średniej wielkości okrągłym czubku.

Cechy rasowości koguta
Tułów: średniej długości, szeroki i stosunkowo głęboki. Postawa pozioma.
Szyja: średnio długa, wyprostowana, z bogatą grzywą.
Grzbiet: szeroki, średniej długości, poziomy.
Ramiona: szerokie, dobrze zaokrąglone.
Skrzydła: średniej wielkości, dobrze złożone, noszone prawie poziomo.
Siodło: szerokie, w pełni upierzone.
Ogon: pełny, szeroki i średnio wysoko noszony. Sterówki szerokie, sierpówki średniej
długości.
Pierś: szeroka, głęboka i bardzo dobrze zaokrąglona.
Brzuch: pełny i szeroki.
Głowa: średniej wielkości.
Policzki: czerwone, gładkie, delikatnej tkanki, czasem pokryte drobnymi piórami.
Grzebień: czerwony, pojedynczy, średniej wielkości, stojący, z 5 do 7 regularnymi kolcami, blaszka grzebienia przechylona lekko na bok.
Dzwonki: średniej wielkości, dobrze zaokrąglone.
Zausznice: średniej wielkości, gładkie, czerwone.
Oczy: barwa – patrz odmiany barwne.
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Dziób: średniej długości, mocny, lekko zagięty; barwa – patrz odmiany barwne.
Czub: zaledwie średniej wielkości, skierowany do tyłu i zaokrąglony na bokach; oczy
i policzki pozostają niezasłonięte.
Podudzia: mocne, umięśnione, lekko uwydatnione.
Skoki: zaledwie średniej długości, mocne; barwa - patrz odmiany barwne.
Palce: średniej długości, dobrze rozstawione.
Upierzenie: pióra szerokie, stosunkowo dobrze przylegające, nieco bardziej rozwinięte
i luźniejsze na podudziach i brzuchu.

Cechy rasowości kury
Z wyjątkiem różnic między płciami odpowiada kogutowi. Podudzia są mniej widoczne
i luźniej upierzone. Tylna część (brzuch) jest bardziej rozwinięta. Czub bardziej zwarty
i zamknięty niż u koguta.
Duże wady
Słaby, wąski lub nie dość głęboki tułów; płaska pierś; zbyt nisko/płasko noszony ogon;
za wysoka postawa; duża/toporna głowa; zbyt duży lub zbyt luźny czub; brak swobody
widzenia; czub podzielony; opadający grzebień; pobielone zausznice.

Odmiany barwne
Czarna: (opis ogólny EE), w polskich wzorcach – czarna 5.1. Oczy czerwonobrązowe;
dziób czarny; skoki zielonkawe z żółtymi podeszwami.
Biała: w polskich wzorcach – biała 5.2. Oczy pomarańczowoczerwone; dziób i skoki
żółte.
Żółta z czarnym ogonem: w polskich wzorcach – żółta z czarnym ogonem 12.2.2.
Barwa podstawowa – nasycona jednolita żółta. Lotki pierwszego rzędu żółte, mniej lub
bardziej czarne dozwolone. Pokrywy lotek pierwszego rzędu przeważnie czarne. Lotki
drugiego rzędu z żółtymi chorągiewkami zewnętrznymi i częściowo czarnymi chorągiewkami wewnętrznymi. Sterówki czarne z żółtą stosiną i żółtym obrzeżeniem, dozwolona żółta podstawa piór (dudka, przypuszka). Górne sterówki prawie całkowicie żółte.
Sierpówki koguta żółte, nieco czarnych wtrąceń dozwolone. Podpuszenie żółte. Oczy
pomarańczowoczerwone; dziób i skoki żółte.
Duże błędy: nierównomierna lub zbyt czerwona barwa podstawowa; czarne wtrącenia
w grzywie; rozbielenia sterówek; białe lub szare podpuszenie.
Czerwona z czarnym ogonem: w polskich wzorcach – czerwona z czarnym ogonem
12.2.6.
Kogut: jednolita, błyszcząca barwa ciemnoczerwona. Lotki pierwszego rzędu ciemnoczerwone, dozwolone nieco czarnego w wewnętrznych chorągiewkach. Lotki drugiego
rzędu z ciemnoczerwonymi chorągiewkami zewnętrznymi i częściowo czarnymi chorągiewkami wewnętrznymi. Ogon czarny z mocnym zielonym połyskiem. Podpuszenie
czerwone.
Kura: rysunek jak u koguta, barwa podstawowa jest nieco jaśniejsza i mniej błyszcząca. Oczy pomarańczowo-czerwone; dziób żółto-rogowy; skoki żółte, nieco czerwonawych przebarwień łusek dozwolone.
Duże błędy: matowa barwa podstawowa u koguta; grzywa i siodło pomarańczowoczerwone; nierównomierna barwa podstawowa; brak zielonego połysku w ogonie; rozbielenia sterówek; białe lub szare podpuszenie.
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Jastrzębiata: (ogólny opis EE), w polskich wzorcach – jastrzębiata 6.4.
Oczy pomarańczowoczerwone; dziób i skoki żółte.
Złocisto-brązowa: w polskich wzorcach - złocistobrązowa 12.2.10.
Kogut: głowa i szyja złocisto-brązowa. W dolnej części szyi z lekko zaznaczonym rysunkiem wzdłuż stosin piór. Grzbiet, ramiona i pokrywy skrzydłowe kasztanowobrązowe. Siodło bez kreskowania i nieco ciemniejsze niż grzywa. Pierś i pozostałe upierzenie są nieco jaśniejsze złocistobrązowe z jaśniejszymi dutkami. Lotki pierwszego rzędu
jasnobrązowe, lotki drugiego rzędu brązowe z czarnym nalotem na wewnętrznych
chorągiewkach. Sterówki czarne, dozwolona jest wąska brązowa krawędź piór. Główne
sierpówki czarne z zielonym połyskiem. Boczne (średnie i małe) sierpówki czarne
z wąskim złocistobrązowym obrzeżeniem. Całe upierzenie koguta bardzo błyszczące.
Podpuszenie nieco jaśniejsze złocisto-brązowe.
Kura: całe upierzenie jest nieco jaśniejsze i bardziej jednolite niż koguta. Podstawowa
barwa odpowiada barwie piersi koguta. Dozwolony jest nieco jaśniejszy kolor szyi.
W dolnej, jednej trzeciej części grzywy wskazany czarny rysunek kreskowania wzdłuż
stosin piór. Rysunek lotek jak u koguta. Sterówki czarne, dozwolona jest wąska brązowa krawędź piór. Podpuszenie nieco jaśniejsze złocistobrązowe. Oczy pomarańczowoczerwone; dziób żółtorogowy; skoki żółte, lekko jasnobrązowe przebarwienia łusek
dozwolone.
Duże błędy: nierównomierna, plamista, zbyt ciemna lub zbyt jasna barwa podstawowa; brak połysku piór u koguta; zbyt wyraźny rysunek kreskowania wzdłuż stosin piór;
brak rysunku na lotkach; sadza na pokrywach skrzydeł, rozbielenia sterówek.
Kuropatwiana: (ogólny opis EE), w polskich wzorcach: kuropatwiana 1.1.1.
Masa ciała: kogut 3500-4500 g, kura 2500-3500 g.
Minimalna masa jaj wylęgowych: 55g.
Barwa skorupy jaja: jasnobrązowa.
Rozmiar obrączki: kogut - 22, kura - 20.
Małgorzata Zduńczyk
Na podstawie wzorca europejskiego:
https://www.crogolub.com/dokumenti/Posaviner%20Haubenh%C3%BChner%20EE%20deutsch.
pdf
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Czerwone
https://de.wikipedia.org/wiki/Posawien-Haubenhuhn#/media/Datei:Posavska.jpg

Gęś tuluska
N: Toulouser Gänse, F: Oie de Toulouse, A: Toulouse Goose

Pochodzenie
Gęsi te pochodzą z okolic Tuluzy w południowej Francji. Ptaki, które zostały wyhodowane we Francji kilkaset lat temu w celach użytkowych, zostały udoskonalone w Wielkiej Brytanii, tam pojawiły się ich dzisiejsze cechy rasowe.
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Cel hodowli
Gęsi tuluskie były hodowane we Francji w czystej rasie. Zwłaszcza dla pozyskania
wątroby, która jest większa niż u innych ras, a która jest używana przez Francuzów do
wyrobu słynnego pasztetu z gęsich wątróbek. Dzięki swojemu masywnemu ciału gęsi
tuluskie są jednymi z najcięższych gęsi. Są spokojne i niezwykle ufne.

Ogólne wrażenie
Wymagana jest duża masa ciała, potężna, dość gruba szyja i szeroka, krótka, mocna
głowa. Szczególnie widoczne są: sakiewka, rozległy kil i podwójna, zamknięta z tyłu
fałda brzuszna. To są niezbędne cechy rasy. Pokrywy skrzydeł zazwyczaj nie są dość
przylegające, bardziej wartościowe ptaki mają jednak gładkie pokrycie grzbietu.

Czego należy unikać
Ptaków o słabym tułowiu, bez kila lub sakiewki, ale także o niewyraźnym rysunku.

Cechy rasowości gąsiora
Tułów: stosunkowo krótki, szeroki, bardzo masywny. W pełni ukształtowana linia dolna
z podwójną, nisko zwisającą fałdą brzuszną.
Grzbiet: szeroki, prawie prosty i noszony prawie poziomy.
Pierś: pełna, szeroka, ustawiona nisko, z prostym kilem (fałdą piersiową) (wejście
kila/zakończenie powinno być dokładne u młodych zwierząt i biegnąć równomiernie do
środka fałdy brzusznej. U starszych ptaków nie zawsze jest to możliwe. Jednakże,
stare ptaki z idealnym zakończeniem kila są widywane). Duże wady: brak kila.
Brzuch: w pełni rozwinięty kuper, podwójna, zamknięta z tyłu fałda brzuszna sięgająca
do podłoża. (Fałda brzuszna – widziana z przodu – jest podzielona na dwie części;
wymagana jest jej symetryczność).
Głowa: krótka, szeroka i wysoka, z płaskim czołem; noszona poziomo; dobrze rozwinięta sakiewka (fałda skórna na podgardlu) luźna i lekko pofalowana . Wyraźnie wypukłe policzki. Duże wady: brak sakiewki.
Dziób: krótki, gruby, wygięty w dół ku końcowi, pomarańczowy z jasnym paznokciem.
Duże wady: ciemny paznokieć u starszych ptaków.
Oczy: duże, ciemnobrązowe, z wąskim pomarańczową obwódką.
Szyja: średniej długości, bardzo mocna (pióra na szyi układające się w bruzdy sprawiają, że wydaje się być jeszcze potężniejsza), prosta, noszona wyprostowana.
Ogon: krótki, szeroki, noszony poziomo.
Skrzydła: szerokie; niezbyt długie; noszone wysoko i ściśle przylegające.
Podudzia: krótkie i mocne, całkowicie ukryte w bardzo bogatym bocznym upierzeniu
(bokówkach, pokrywach podudzi).
Łapy: krótkie, grube i mocne, pomarańczowe, pazury ciemno rogowe.
Upierzenie: możliwie ściśle przylegające; choć nie do końca tak mocno z powodu
obfitości piór.

Cechy rasowości gęsi
Podobna do gąsiora, z wyjątkiem różnic między płciami.
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Duże wady: brak kila; brak sakiewki; ciemny paznokieć dziobowy u starych ptaków.
Inne wady: małe rozmiary, brak fałdy brzusznej, skośna lub jednostronna fałda
brzuszna oraz długa, wygięta szyja.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Odmiany barwne i rysunek:
Szara
Podobnie jak u gęsi gęgawy, możliwe nasycona barwa. Barwa w odcieniach od czarnej
do niebieskiej, z delikatnym białym obrzeżeniem piór. Ogon szary z białymi krawędziami. Upierzenie brzucha i kupra białe. Młode ptaki są jaśniejsze niż stare i bardziej
brązowoszare.
Korzystny jest pewien połysk, który często wiąże się z nieco sztywniejszymi piórami. Na krótszych i szerszych piórach lepiej wygląda lamówka. Ważne jest wyraźne,
czyste obrzeżenie bokówek (upierzenie boków i podudzi) oraz pokryw skrzydeł,
w przeciwnym razie rysunek staje się nieczysty i niewyraźny. Upierzenie brzucha i
kupra jest białe, natomiast piersi i podudzi - jasnoszare. Pióra ogona są szare z białym
skrajem. Młode ptaki są zwykle jaśniejsze niż stare i bardziej brązowo-szare.
Często można jeszcze poprawić pozycję skrzydeł (zmniejszenie skrzyżowania lotek) oraz elastyczność upierzenia grzbietu. Jednak przy ocenie, ponieważ gęsi tuluskie
są ptakami hodowanymi ze względu na pokrój, to pokrój powinien mieć pierwszeństwo
. Barwa i upierzenie są temu podporządkowane, mają drugorzędne znaczenie.
Masa ciała: gąsior 9-10 kg, gęś 8-9 kg.
Minimalna masa jaj lęgowych: 160 g.
Nieśność roczna: od 25 do 55 jaj jest możliwa do osiągnięcia.
Barwa skorupy jaj: biała.
Rozmiar obrączki: obie płcie 27 mm.
Na podstawie:
https://wassergefluegel.hpage.com/die-toulouser-gans/toulouser-gans-standard.html
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Martin Platzbecker, Der große Geflügelstandard in Farbe. Band 3. Wassergeflügel:
Gänse und Enten, 2005
− https://toulouser-gaense.hpage.com/die-toulouser-gans.html

Uwaga!
Nowa rasa:
Gospodarska z Tuluzy, tuluska gospodarska (nazwa w języku niemieckim brzmi:
Toulouse Landgans) – gęś tuluska bez sakiewki – rasa niemiecka (wersja rasy opracowana przez niemieckich hodowców) – zatwierdzona na Posiedzeniu Komisji Standaryzacyjnej ds. Drobiu EE w maju 2018, Kolding/Dania.
http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/PV-CESV-Kolding-2018.pdf
Opracowanie: Małgorzata Zduńczyk

Kącik filatelistyczny
Poczta Republiki Togo wprowadziła do obiegu pocztowego w 2014 roku znaczki pocztowe, przedstawiające ptaki dzikie z rodziny gołębiowatych. Bloczek dwuznaczkowy
przedstawia: po lewej stronie dwa gołębie: koroniec plamoczuby, po prawej stronie:
aborygenek długoczuby.
Bloczek czteroznaczkowy przedstawia: od góry z lewej, ptak w locie – synogarlica
popielata, po prawej – gołąbek zebrowany, na dole z lewej – gołąbeczek aztecki, po
prawej – grzywacz.
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Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów
pana Janusza Marchelskiego.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis
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Czasopisma, biuletyny, książki…

Manfred Uglorz, Atlas gołębi barwnych,
Wydawnictwo SBM,
Warszawa 2019

Manfred Uglorz, Atlas gołębi. Polskie rasy,
Wydawnictwo SBM,
Warszawa 2018

Manfred Uglorz, Atlas zwierząt domowych,
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

Manfred Uglorz, Atlas zwierząt domowych,
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2017
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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.
***

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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