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Gołębie
Manfred Uglorz

Mewka aacheńska (EE 705)
N: Aachener Lackschildmövchen, F: Cravaté d'Aix la Chapelle,
A: Aachen Lackershield

Pochodzenie

Od czasu do czasu bywa moda na konkretne rasy gołębi. Jedne stają się modne, inne
idą w zapomnienie. Ostatnio dużą popularnością cieszą się mewki aacheńskie, szczególnie na terenie Niemie c. Ta bezczuba mewka została wyhodowana w dorzeczu dolnego biegu Renu, w Nadrenii (Niemcy). Źródła podają, że znana była już w XVIII wieku
w Aachen i okolicach. Był to okres, w którym powstały również francuska i belgijskie
rasy mewek. Pokrewieństwo z mewką antwerpską (smerle) oraz ze staroholenderską
mewką wyraźnie rzuca się w oczy. Żadna jednak z wymienionych mewek nie jest tak
dopracowana jak mewka aacheńska.
W połowie XVIII wieku była bardzo popularna i licznie hodowana. Ale po okresie
popularności, nastąpił spadek liczebności mewek aacheńskich. Katalogi z przełomu
XIX i XX wieku pokazują, że nie była ona pokazywana na wystawach. Od 1925 roku
rozpoczęto odbudowywanie rasy. Szybko ponownie mewka aacheńska znalazła wielu
miłośników.
W czasie II wojny światowej wielu hodowców aacheńskich mewek zginęło na skutek
ciężkich działań wojennych w uprzemysłowionym rejonie Nadrenii. Wielu też zginęło na
frontach II wojny światowej. Po wojnie udało się jednak odbudować pogłowie tych pięk4
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nych gołębi. Początkowo hodowcy mewek aacheńskich tworzyli jeden klub z hodowcami garłaczy. W 1956 roku na Walnym Zebraniu Niemieckiego Związku Hodowców
Gołębi w Kolonii, został w Niemczech założony samodzielny klub hodowców mewek
aacheńskich. Ustalono też wówczas, że dziób mewki aacheńskiej powinien być mniej
niż średniej długości i tolerancję, jeśli chodzi o występowanie barwnych piór za podudziami. Do dziś niewskazane jest skracanie dzioba mewce aacheńskiej.
Od tego czasu ciągle wzrasta liczba hodowców zafascynowanych tą rasą. Są one
ozdobą na wielu wystawach w Niemczech, Belgii i Holandii. Hodowane są także, chociaż niezbyt często w Polsce. Były kiedyś także w moim gołębniku.

Opis budowy
Mewka aacheńska, o prawie poziomo noszonym tułowiu, jest w typie starej mewki
tarczowej, z której powstały współczesne tarczowe mewki niemieckie. Posiada szeroką
i dobrze wypełnioną pierś, szerokie ramiona i plecy, zwężające się w kierunku ogona.
Skrzydła jej przylegają do tułowia, nie sięgają do końca ogona, są dobrze zwarte i dobrze przykrywające plecy. Wadą jest długi korpus i wysoka postawa.
Na krótkiej szyi, z niewielką żyłą pod dziobem, bogatym w pióra żabotem, spoczywa głowa, której linia z profilu wraz z dziobem, czołem, ciemieniem i potylicą tworzy
nieco spłaszczony półokrąg. Jak u wszystkich mewek tarczowych, posiada ciemne
oczy, otoczone jasną brwią. Dziób musi mieć mniej niż średniej długości, mocno osadzony, jasno cielisty. Woskówki są mało rozwinięte, biało przypudrowane. W budowie
głowy wadą są: okrągła głowa, koronka, za długi lub za krótki dziób, czerwonawe lub
żółtawe brwi.
Wadą jest również brak żabotu.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Charakterystyczne u mewki aacheńskiej jest występowanie tzw. piór tłuszczowych,
dzięki czemu jej pióra na tarczach są lśniące, bez pudru.

Kolory i rysunek
Mewka aacheńska występuje jedynie w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i żółtym.
Jak u wszystkich mewek tarczowych, kolorem podstawowym u mewki z Aachen jest
kolor biały, występujący na całym korpusie, z wyjątkiem tarcz na skrzydłach. Białe są
u niej także od 8 do 10 lotek pierwszego rzędu. Dopuszcza się kilka kolorowych piór za
5

Nr 24 (październik ‒ grudzień 2019)

odudziami. Dużą wadą jest mniej niż 8 lub więcej niż 10 białych lotek, białe lub więcej
niż jedno białe piórko w skrzydełku oraz brak piór tłuszczowych.

Uwagi dotyczące hodowli
Przedstawiciele tej rasy, niezależnie od płci są w ciągłym ruchu. Nie są agresywne i nie
wszczynają bójek w gołębniku. Łatwo rozpoznają swojego hodowcę i dlatego bardzo
szybko się oswajają. Nadają się do hodowli w wolierze, jak i w gołębniku z wolnym
wylotem.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Mewka aacheńska jest dość łatwa w hodowli, dobrze wychowuje swoje młode i nie
jest zbyt wymagająca. To decyduje o jej popularności. Musi jednak otrzymywać odpowiednie ziarno, aby jej tarcze były dostatecznie lśniące, bowiem matowy kolor piór na
tarczach skrzydeł jest bardzo dużym błędem. Niezbędna jest odpowiednia ilość ziaren
oleistych w mieszance.
Mewki aacheńskie, karmiące swoje młode, powinny otrzymywać niezbyt grube ziarno. Bardzo dobry jest dodatek paszy granulowanej dla gołębi.

Obrączka nr 8 (obowiązuje od 2012 roku).

Artykuł jest poszerzoną wersją artykułu pt.
Mewka aacheńska, opublikowanego
w Biuletynie nr 21 OZHDI w Bielsku-Białej,
pod moim pseudonimem – Karol Jasienica.

http://www.aachenerlackschildmoevchen.de/Foto
galerie
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Drób
Manfred Uglorz

Brahma

Pochodzenie

Istnieją dwie wersje powstania rasy. Według pierwszej wersji, brahmy zostały wyhodowane w USA i są wynikiem krzyżowania dużych kochinów z bojowcami malajskimi.
Według drugiej wersji amerykański hodowca, Chamberlen kupił je od marynarzy, którzy
przywieźli je z Luckipoor, portu leżącego u ujścia rzeki Brahmaputry w Indiach. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, która z wersji jest prawdziwa.
Brahmy do Europy zostały przywiezione w 1852 roku.
W przeszłości brahmy były różnie nazywane, a mianowicie: chittagong lub shanghai.
Obecnie wszędzie przyjęła się nazwa brahma.
Charakterystyka ogólna rasy
Brahmy należą do jednych z najcięższych ras kur. Chociaż mają prowokujący wygląd
i odważne spojrzenie, to jednak są to kury spokojne, nieagresywne, nieskore do bójek,
ale wymagające dużych wybiegów. Koguty nie są zbyt hałaśliwe. Mają bogate, miękkie
upierzenie. Grzbiet, począwszy od ramion bardzo szeroki na całej długości, z bogatym
upierzeniem w siodle. Brzuch wydaje się być szczególnie szeroki i pełny dzięki bogatemu puchowi, występującemu w tej partii tułowia.
Kura jest niższa aniżeli kogut, a upierzenie siodła i podudzi bardziej bufiaste.
Kogut waży od 3500 do 5000 gramów, kura od 3000 do 4500 gramów.

Charakterystyka użytkowości
Nieśność jest niska (około 140), a jaja niezbyt duże, około 53 gramów, o kremowo
zabarwionej skorupce. Hodowane są więc głównie ze względu na wielkość korpusu
i wagę. Warto bowiem pochwalić się posiadaniem tak wielkich kur innym hodowcom,
a także sąsiadom i znajomym.
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Opis budowy
Charakterystyka koguta
Tułów koguta brahmy jest szeroki, głęboki, wyciągnięty i poziomo ułożony. Szczególnie szeroki jest w dobrze zaokrąglonych ramionach. Grzbiet, począwszy od ramion
musi być bardzo szeroki na całej długości, z bogatym upierzeniem w siodle, wznoszący się w kierunku ogona. Upierzenie siodła musi być pełne i tworzyć pufy.
Kogut brahmy ma krótki ogon, z dobrze rozwiniętymi sierpówkami, które u góry łączą
się i zamykają, tworząc z bocznymi sierpówkami ogon w kształcie spadzistego dachu.
Również skrzydła ma krótkie i mocne. Lotki przykryte są przez pióra siodła. Brzuch
wydaje się być szeroki i pełny, głównie dzięki upierzeniu bogatemu w puch. Ma dość długie nogi.
Podudzia są więcej niż średniej długości, z pełnym upierzeniem, bogatym w puch, z tzw. „mankietami”. Skoki są żółte i dobrze upierzone. U czarnych dopuszcza się na skokach nieco zielonkowaty nalot. Palce ma średniej długości. Zewnętrzne
palce muszą być dobrze upierzone, a twarde pióra
tworzyć łapcie.
Całe upierzenie jest bardzo miękkie i puszyste.
Na średniej długości szyi, z bogatą grzywą spoczywa w stosunku do całego korpusu mała, ale
szeroka głowa, mocno wypełniona, z ciemieniem
wystającym poza oczy z dobrze wystającymi brwiami koloru pomarańczowo-czerwonego. Policzki są
mało lub prawie nieupierzone, koloru czerwonego.
Brahmy mają grzebień groszkowy, mały, mocno
osadzony, trzyrzędowy, bez tzw. kolca. Kogut ma
dzwonki małe, dobrze zaokrąglone, o delikatnej
strukturze, pomiędzy którymi występuje dobrze
wypełniająca podgardle tzw. żyła. Zausznice powinny być podłużne, o delikatnej strukturze i czerwone. Stosunkowo krótki dziób jest u koguta zdecydowanie mocny, żółty, jednakże ciemniejszy na
końcu, z tzw. muszką. Kolor dzioba u czarnych i niebieskich może być od żółtego do rogowego
Charakterystyka kury
Kura różni się od koguta między innymi niższą
postawą, krótszą szyją, głębszą i nieco niżej noszoną przysadzistą i zwartą piersią. Upierzenie
siodła i w tylnej części podudzi jest bardziej bufiaFot. Zdzisław Jakubanis
ste niż u koguta. Najwyższy punkt linii grzbietu
i ogona, znajduje się na końcu dużych piór pokrywowych ogona.

Duże wady cech rasowości
Niedostateczna wielkość, za niska postawa, wąska pierś, niepełne upierzenie palców
środkowych, białe zausznice.
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Odmiany barwne
Znane są brahmy białe, czarne, niebieskie, żółte, białe czarno-gronostajowe, żółte czarno-gronostajowe, białe niebiesko-gronostajowe, żółte niebiesko-gronostajowe, kuropatwiane paskowane, niebieskie kuropatwiane paskowane, srebrzysto-kuropatwiano
paskowane, czarne o srebrnych piersiach (brzozowe), jastrzębiate.

Uwagi dotyczące hodowli
W stadzie liczącym 10 sztuk, powinno być od dwóch do trzech kogutów, aby większość
jaj była zapłodniona. Koguty nie toczą z sobą walki. Mając duży wybieg, nie będą
z sobą rywalizować o kury. Wybieg nie musi być ogrodzony wysokim płotem, ponieważ
brahmy nie fruwają. Wystarczy płotek o wysokości 50 cm, ale musimy być wtedy świadomi, że nasze kury mogą stać się łatwym łupem lisów. Pomieszczenie dla brahm
musi być odpowiednio duże, a to w zależności od ilości hodowanych kur i kogutów.
W zimie grzebienie i zausznice nie omarzają.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Kury mają silny instynkt kwoczenia i wodzenia kurcząt. Pomimo, że są ciężkie, rzadko
gniotą wylęgowe jaja. Bogato upierzony brzuch zapobiega zgnieceniu jaj.
Kurczęta rosną stosunkowo powoli. Kogut osiąga dojrzałoś dopiero w drugim roku
życia. Kury zaczynają się nieść czasem już w siódmym miesiącu.
Brahmy, aby osiągały właściwy dla nich ciężar, muszą być karmione dobrą paszą,
wysoko wartościowymi ziarnami, a także zielonkami, jeśli na wybiegu nie ma dość
trawy, jest wskazane dokarmianie jarmużem, buraczanymi liśćmi, mniszkiem lekarskim
itp..

Miniatury zostały wyhodowane w Anglii oraz w Niemczech w 1890
roku.
Waga koguta1400 gramów, kury 1200 gramów. Rocznie znoszą 80
jaj, o wadze 35 gramów.
Artykuł jest poszerzoną wersją artykułu pt. Brahma,
opublikowanego w Biuletynie nr 21 OZHDI w Bielsku-Białej,
pod moim pseudonimem – Karol Jasienica.
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Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
Marcin Różewicz

Kuropatwa (Perdix perdix)
Kuropatwa polna, była niegdyś bardzo pospolitym ptakiem, który był licznie spotykany.
Obecnie jednak jej liczba drastycznie spadła. Niestety mimo licznych wysiłków na
rzecz odtworzenia jej populacji, jej liczebność nie wzrasta znacząco. Powodów tego
jest wiele, nie pomijając wpływu na środowisko ze strony człowieka, poprzez intensyfikacje rolnictwa i brak odpowiedniego środowiska tych ptaków, aż do znacznie większej
populacji drapieżników (w tym lisów). W 2010 roku populacje kuropatw w Polsce szacowano na 388,4 tys. sztuk, podczas gdy zaledwie pięć lat później, w 2015 była ona
jeszcze niższa i wynosiła 282,8 tys. sztuk. Biorąc pod uwagę fakt, że w latach 80-tych
i początku lat 90-tych w naszym kraju żyło blisko milion tych ptaków, można dostrzec
ten gwałtowny regres. Również porównując poszczególne lata między sobą, zauważa
się wahania liczebności kuropatwy. Na przykład w 2017 roku szacowano liczebność
kuropatw na 292,3 tys. sztuk, a w roku 2018 było to już mniej, bo 270,9 tys. sztuk.
Ocenia się w tej chwili, że
na całym świecie żyje ich
4 – 6 milionów. W Polsce
od zawsze ptak ten z racji
znacznej liczebności był traktowany, jako łowny. W kraju jest na liście zwierząt łownych. Okres polowań na
gatunek trwa od 11 września do 21 października,
a pozyskiwanie
ptaków
w drodze odłowu – do 15
stycznia. Jednak z racji bardzo małej populacji dziś
pozyskuje się w drodze odstrzału bardzo małe ilości
Kuropatwa na zaoranym polu
tuszek około 2-3 tysięcy
(źródło: http://ezoghul.flog.pl/wpis/5698391/kuropatwa)
rocznie.
Kuropatwa jest ptakiem średniej wielkości o dość krępym ciele. Długości jej ciała
wynosi ok. 30 cm, a rozpiętość skrzydeł ok. 55 cm. Masa ciała samców, czyli kogutów
wynosi ona około 350 - 395 g, natomiast u kur może być nieco większa: 370 – 410 g.
Jednym ze sposobów, pozwalającym odróżnić koguta od kury, jest wzór na piórach
zwanych barkówkami, wyrastających u nasady skrzydeł, na ich wierzchniej stronie.
U samic w poprzek stosiny (górna część osi pióra, o czworokątnym przekroju) występują białe pasy. U dorosłej kuropatwy głowa jest szarobrązowa z jasnymi cętkami. Boki
oraz podgardle są barwy rdzawej, nogi szaroniebieskie. Młode osobniki do trzeciego
miesiąca życia mają ubarwienie jasnobrązowe w jasne podłużne cętki. Później upodabniają się do osobników dorosłych. Kuropatwy mają dość skromne ubarwienie upierzenia, złożone z odcieni szarości, brązu oraz miedzi. Sama barwa upierzenia jest,
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więc trudna do jednoznacznego określenia, gdyż tworzy ją mozaika różnych kolorów
i ich odcieni. Ma ona za zadanie ukrywać obecność ptaków poprzez ich wtopienie się
w otoczenie. Na piersi dorosłych kogutów występuje duża plama barwy kasztanowej
w kształcie podkowy skierowanej ku dołowi. Skrzydła są krótkie, szerokie i silne, przylegają ściśle do tułowia. Ogon również jest krótki i skierowany nieco do dołu. Głowa
tych ptaków jest stosunkowo mała, osadzona na krótkiej szyi. Dziób ma barwę szaroniebieską, podobnie jak nogi. Nad okiem występuje pasmo nagiej, czerwonej skóry.
U samca w okresie lęgowym jest ono znacznie większe i intensywniej czerwone, niż
u samicy.
W odróżnieniu od bażanta, który jest gatunkiem poligamicznym, kuropatwa dobiera
się w pary i cechuje ją terytorializm. Samiec w okresie lęgowym przebywa w pobliżu
gniazda i w razie niebezpieczeństwa ostrzega kurę. Wysiadywaniem jaj zajmuje się
wyłącznie samica, jednak obydwa ptaki po wylęgu opiekują się wspólnie pisklętami.
Młode kuropatwy przebywają z rodzicami aż do przedwiośnia kolejnego roku, kiedy to
stado rodzinne rozpada się, a młode osobniki kojarzą się w nowe pary lęgowe.
Kojarzenie par odbywa się na zasadzie swobodnego doboru osobników z większego stada. Poszczególne grupy rodzinne, złożone z par rodzicielskich i odchowanych
młodych w okresie zimowym łączą się w stadka. Stada te utrzymują się aż do początku
kolejnego sezonu lęgowego, kiedy to ptaki ponownie łączą się w pary rozrodcze i obierają własne rewiry lęgowe. Wtedy znów u kuropatw zaznacza się wyraźnie silny instynkt terytorialny oraz agresja w stosunku do innych osobników. Samce pierwsze
opuszczają grupy w poszukiwaniu partnerek. Okres lęgowy rozpoczyna się w zależności od warunków pogodowych wczesną wiosną, na przełomie kwietnia i maja. Może on
trwać do drugiej dekady lipca, choć szczyt przypada na trzecią dekadę maja, a kolejny
pod koniec czerwca. Gniazda kuropatw są często plądrowane przez drapieżniki. Po
stracie jaj ptaki te zwykle ponownie przystępują do lęgów. Gniazdo, podobnie jak
u innych gatunków kuraków polnych, stanowi nieduże zagłębienie w ziemi. Miejsce na
gniazdo starannie wybiera samica. Najczęściej jest ono dobrze ukryte w rejonach zakrzaczonych, porośniętych wysoką roślinnością trawiastą. Szczególnym upodobaniem
cieszą się miejsca trudno dostępne dla drapieżników, wśród ciernistej roślinności, jak
np. krzaki dzikich jeżyn. Większość gniazd kuropatw jest ulokowanych na pasach roślinności między polami, znacznie mniej w uprawach, głównie zbóż. W rejonach o ekstensywnym rolnictwie, z rozdrobnionymi polami o zróżnicowanej strukturze uprawnej
i występujących miedzach, nawet połowa gniazd kuropatwy może znajdować się w uprawach.
Po ukończeniu całego zniesienia, które trwa około 28 dni (przeciętnie składa jedno
jajo, co 1-2 dni), kura rozpoczyna wysiadywanie, a po 23–25 dniach równocześnie
klują się pisklęta. W przypadku utraty zniesienia para przystępuje powtórnie do lęgów.
Ponowne znoszenie jaj przez samicę następuje średnio po 24 dniach od utraty poprzedniego. Problemem dla rozwoju populacji kuropatw są liczne straty w zniesieniach,
powodowane przez drapieżniki i mechanizację rolnictwa. Mogą one wynosić nawet 3/4
wszystkich zniesień. Pisklęta w pierwszych tygodniach są także bardzo wrażliwe na
niekorzystne warunki pogodowe. Niska temperatura oraz obfite opady deszczu w pierwszych 6 tygodniach życia powodują duże straty w lęgach, które mogą sięgać nawet
60%, pomimo troskliwej opieki zarówno ze strony samicy, jak i samca.
W naturze rodzaj pobieranego przez kuropatwę pokarmu determinowany jest porą
roku, a co za tym idzie dostępnością określonych rodzajów pożywienia. Pisklęta do 2
tygodnia życia pobierają pokarm wyłącznie pochodzenia zwierzęcego (najczęściej
11
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owady). Od momentu wylęgu do pełnego opierzenia młodych mijają 63 dni. Barwa
upierzenia dobrze maskuje młode osobniki na tle suchej, letniej roślinności. Stopniowo
wraz ze wzrostem młodych zmienia się u nich proporcja pokarmu zwierzęcego do roślinnego. Po okresie uzyskania pełnego opierzenia pokarm roślinny zaczyna stopniowo
przeważać w ich diecie.
U dorosłych osobników w skali roku dominuje pokarm roślinny (nasiona, kiełki oraz
zielone części roślin), który stanowi ponad 80% (w okresie zimy nawet 100%), pozostałą część stanowi pokarm pochodzenia zwierzęcego w postaci owadów i ich larw.
W związku z sezonowymi zmianami zasobów pokarmowych i preferencją pewnych
rodzajów pokarmu kuropatwa – w zależności od
pory roku – zmienia swoje miejsca żerowania i bytowania. W okresie przedwiośnia i wczesnej wiosny
ptaki przejawiają skłonność do przebywania na
granicach pól, zwłaszcza
takich, które zawierają pasy dzikiej roślinności zielnej, gdzie znajdują nasiona chwastów, a także
obierają rewiry lęgowe i
miejsce na założenie gniazda. Na początku lata łatwiej jest spotkać kuropaKonstrukcja podsypu do zimowego dokarmiania kuropatw
twy w uprawach ziemniaków, buraków, łubinu, lucerny i koniczyny. Przełom lata i jesieni dostarcza bazy żerowej w postaci resztek ziarna zbóż dostępnych na ścierniskach. Zimą kuropatwy występują na uprawach ozimin zbóż i rzepaku. Naturalnym środowiskiem bytowania kuropatwy są otwarte tereny o zróżnicowanej strukturze, użytkowane zarówno ekstensywnie rolniczo, jak i nieużytki. Scalanie gruntów oraz niszczenie miedz negatywnie
oddziałuje na liczebność kuropatw. Powoduje to, bowiem kurczenie się ich naturalnego
środowiska i ogranicza bazę żerową. Intensywne rolnictwo z dużym udziałem monokultur o wysokim stopniu chemizacji, jak też rolnictwo ekstensywne z przewagą zadrzewień nie sprzyjają występowaniu dużej liczebności tych ptaków.
Kuropatwa jest skryta i bardzo płochliwa. Kiedy dostrzeże człowieka, nieruchomieje
lub szybko się oddala. Prowadzi naziemny tryb życia, korzystając z możliwości lotu
jedynie w momencie spłoszenia lub bezpośredniego zagrożenia. Kiedy organizm ptaka
w sytuacji zagrożenia jest pod silnym wpływem stresu oraz strachu, nie jest on w stanie podejmować aktywnych działań obronnych, jak np. ucieczka, pozostaje jedynie
w bezruchu.
Jest to skuteczne, bo z jednej strony maskuje ubarwienie kuropatwy, upodabniając
ją do otoczenia, z drugiej strony brak ruchu nie wyzwala u drapieżnika instynktu pogoni
za ofiarą. Zachowanie to zwiększa, więc szanse na przeżycie osobnika. Od dawna
była traktowana, jako ptak łowny. Spadki liczebności tych ptaków spowodowane są
przez zimową śmiertelność, zwłaszcza w okresie srogich zim. Na liczebność kuropatw
na danym terenie wpływa też dostępność odpowiedniej ilości miejsc do gniazdowania.
Na sukces gniazdowania wpływa ilość ogólnej liczby gniazd, ale także ich niszczenie
12
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poprzez drapieżniki, a przez to konieczność powtarzania lęgów po utracie zniesienia.
Niebezpieczny jest okres pierwszych tygodni ich życia piskląt, kiedy rozwija się dopiero
u nich mechanizm termoregulacji, czyli zdolność do utrzymywania stałej temperatury
ciała. Kiedy w pierwszych dniach życia występują niesprzyjające warunki atmosferyczne w postaci opadów deszczu i obniżenia temperatury, ich przeżywalność może być
niska. Owady, stanowiące główny pokarm piskląt, w chłodne dni ograniczają swoją
aktywność, chroniąc się w kryjówkach, co powoduje zwiększone głodowanie piskląt.
Ostateczna utrata kuropatwy z rolniczego krajobrazu Polski byłaby niepowetowaną
stratą, stąd należy przedsięwziąć wszystkie możliwe środki w celu odbudowy populacji
tych ptaków. Pomimo, dość intensywnie prowadzonych działań nie odnotowuje się
dynamicznego wzrostu populacji tego gatunku. Powodów jest wiele.
Pierwszym działaniem wspierającym odbudowę liczebności kuropatw jest hodowla
wolierowa tych ptaków oraz wypuszczanie potomstwa do środowiska naturalnego.
Odchowywane ptaki w sztucznym środowisku pozbawione są jednak naturalnej możliwości adaptacyjnej. Mimo, że w wolierach hodowlanych mają odtworzoną namiastkę
środowiska naturalnego, w jakim będą żyć po introdukcji do środowiska, wciąż jednak
są chronione przed presja ze strony drapieżników. To one czynią największe straty
wśród wypuszczanych na wolność kuropatw. Innym problemem jest również brak odpowiedniego środowiska. Przekształcone przez człowieka duże połacie ziemi, które obsiane są zazwyczaj w dużej monokulturze zbóż nie zapewniają odpowiedniego miejsca do
życia dla kuropatwy. Jest ona narażona na bezpośredni atak drapieżników, zwłaszcza
ptaków.
Pomimo, że ostatnie zimy nie są aż tak śnieżne i mroźne jak to bywało jeszcze
dekadę lat temu, warto wspomagać kuropatwy w tym
trudnym okresie przez ich dokarmianie. W związku
z ograniczoną bazą pokarmową, co związane jest
z brakiem miedź i nieużytków, na których ptaki te mogłyby znaleźć nasiona chwastów, warto znaleźć odpowiednie miejsce do wysypywania zboża. Zazwyczaj
jest to miejsce ma półotwartej przestrzeni, skraju pól
uprawnych i terenów zadrzewionych. Na otwartej i rozległej przestrzeni ptaki czują się zagrożone i są bardziej płochliwe ze względu na wyższe ryzyko ataku ze
strony drapieżnika. Dzienne zapotrzebowanie jednej
kuropatwy na ziarno to około 20 g. Nie koniecznie
musi to być ziarno najwyższej jakości. Ptaki te zadohttps://www.ekologia.pl/srodowisko/p
wolą się odpadami po omłocie, czyli tzw. pośladem.
rzyroda/kuropatwa-zwyczajna-opisJest to ziarno słabiej wykształcone, mniejsze i lżejsze,
wystepowanie-i-zdjecia-ptakale wciąż wartościowe. Dobrym pomysłem jest dokarkuropatwa-zwyczajnaciekawostki,23927.html
mianie kuropatw na tzw. podsypach. Jest to prosta
konstrukcja oparta o zadaszenie i jego podparcie. Zabezpieczenie podsypu zadaszeniem ma tę zaletę, że chroni ziarno przed opadami atmosferycznymi, jednocześnie
umożliwiając swobodny dostęp do karmy ptakom, nawet w okresie intensywnych opadów śniegu. Dodatkowo zadaszenie wykonane na odpowiedniej wysokości uniemożliwia wyjadanie wysypanego ziarna większym zwierzętom ( np. dzikom czy, zwierzynie
płowej), jak również chroni żerujące kuropatwy przed atakami skrzydlatych drapieżników. Na rozległych polach uprawnych dobrze jest w miarę możliwości pozostawiać
cierniste krzewy takie jak: śliwa tarnina, głóg, dzika róża itp.
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Akwarium
Zdzisław Jakubanis

Dyskowce (paletki), cd.
Rozmnażanie

Udane rozmnożenie

paletek i odchów potomstwa nie jest sprawą łatwą i prostą, ze
względu na szczególne wymagania paletek dotyczące wody i innych warunków
w akwarium. Należy wiedzieć, że dymorfizm płciowy u paletek nie występuje, chociaż
u dorosłych osobników można doszukać się delikatnych różnic w budowie ciała. Najłatwiej płeć można odróżnić u ryb w czasie tarła, po różnicy w budowie pokładełka
u samca i samicy. U samicy jest grubsze i dłuższe, a u samca jest cieńsze, krótsze
i szpiczaste.

Nr 1369 – Rodzic z młodymi. Hod. i fot. Andrzej Nowicki

Podstawą sukcesu rozmnożenia paletek jest dobrze dobrana para rozpłodowa ryb.
W tym celu najlepiej zakupić młode ryby w ilości min. 6 – 8 sztuk o wielkości pow. 5 cm
średnicy i najlepiej nie spokrewnione z sobą. Powinny być tej samej odmiany barwnej
i prawidłowo wyrośnięte, bez wad budowy. Powinny być chowane w dużym akwarium
ogólnym do osiągnięcia dojrzałości płciowej tj. ok. 8-10 miesięcy odmiany czerwone,
ok. 1 roku turkusowe i niebieskie i ok. 2 lat niektóre inne odmiany.
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W tym czasie ryby same dobierają się w pary, obierają swój teren, rewir lęgowy,
który pilnie strzegą przed innymi rybami. Samoistnie dobrana para gwarantuje sukces
udanego tarła i wychowania zdrowego potomA
stwa. Pierwsze tarło ryby powinny odbyć w akwarium ogólnym. Kiedy zauważymy taniec godowy
i czyszczenie powierzchni na zajętym terenie
(kamień, korzeń, liść), należy włożyć w to miejsce
do akwarium doniczkę glinianą odwróconą dnem
do góry, kawałek dachówki glinianej lub szkło w
ten sposób, aby powierzchnia była ustawiona pod
o
kątek ok. 75-80 do podłoża akwarium. Jeśli para
zaakceptuje to miejsce, to po jego oczyszczeniu
złoży ikrę. Taką parę można odłowić z akwarium
ogólnego lub pozostawić i obserwować jej opiekę
nad ikrą lub wylęgniętymi larwami. Jeśli para nie
wychowa młodych z różnych względów, należy ją
odłowić z akwarium ogólnego i przenieść do
B
akwarium tarliskowego. A jeśli odchowa młode, to
mamy pewność, że para po przeniesieniu do
akwarium tarliskowego też przystąpi do tarła.
Zbiornik tarliskowy powinien mieć pojemność nie
mniejszą niż 100 litrów i wysokość nie mniejszą
niż 50 cm. Powinien być bez roślin i podłoża, bo
wtedy najłatwiej jest utrzymać w nim czystość.
Należy włożyć przedmioty, na których ryby złożą
ikrę, to jest: doniczkę ceramiczną lub glinianą
odwróconą do góry dnem, dachówkę opartą
o ścianę akwarium lub płytkę szklaną. Przedmioty
te należy ułożyć tak, aby były ustawione pod kąC
o
tem ok. 75-80 do podłoża. Najważniejszą sprawą
w akwarium tarliskowym jest przygotowanie wody
o określonych parametrach fizyko-chemicznych,
najlepiej o takich jakie miała woda w akwarium
ogólnym, w którym ryby odbyły pierwsze tarło.
Wodę należy przygotować wiele dni wcześniej,
aby był czas na wytworzenie się równowagi biologicznej, chodzi o pH, twardość, temperaturę
i stabilną mikroflorę. Co do pH i twardości wody,
różni autorzy mają różne zdania na ten temat,
prawdopodobnie zależy to od regionu Polski,
gdzie wody mają różny skład mineralny. Jeśli
chodzi o odczyn wody, to np. pan Andrzej Nowicki
zaleca pH 6,2 – 7,2 to jest zbliżone do wody
w akwarium ogólnym, inni akwaryści zalecają pH 5,0 – 6,5 lub 4,5 – 6,0. Twardość
o
o
ogólną (Two) na poziomie 5 do 6 n, a twardość zasadową prawie zerową. Temperao
tura w przedziale 28-30 C. Przewodnictwo wody mierzone w mikrosimensach (uS/cm)
nie wszyscy akwaryści mierzą i uwzględniają w parametrach wody w akwarium tarlisko
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wym. Woda powinna być oczywiście krystalicznie czysta, cały czas filtrowana i napowietrzana. Oświetlenie takiego akwarium powinno być umieszczone z jednego boku i być
stosunkowo słabe o mocy ok. 15-18 W, a na
noc można zostawić jeszcze mniejsze np.
jakąś lampkę choinkową.
W drugim ciemniejszym końcu akwarium
należy włożyć przedmioty, na których ryby
złożą ikrę. Do tak przygotowanego akwarium
można wpuścić dobraną, dobrze odżywioną
parę tarlaków, która po kilku dniach powinna
przystąpić do tarła na uprzednio starannie
oczyszczonym przedmiocie. Dobrze wyrośnięta i odżywiona samica może złożyć do
400 sztuk ikry, ale przeważnie jest to ok.
150-200 sztuk.
Bardzo ważna sprawą jest, aby po tarle
utrzymać pH wody na stałym poziomie, ponieważ ten parametr wody może decydować
o wylęgu młodych. Tarlaki opiekują się złożoną ikrą poprzez wachlowanie płetwami
w pobliżu gniazda i usuwają zapleśniałe jaja
ikry. Po kilkudziesięciu godzinach od złożenia ikry (różni autorzy podają różny czas),
przeważnie w przedziale od 48 do 72 godzin
następuje wylęg, który jest zależny od temperatury wody. Młode po wylęgnięciu przyczepiają się głowami do podłoża przy pomocy gruczołów „cementowych”. Rodzice przenoszą larwy w pyskach w inne miejsca akwarium co jest zabiegiem pielęgnacyjnym. Młode po wchłonięciu woreczka żółtkowego, tj.
po ok. 3 dniach zaczynają intensywnie żerować na skórze obojga rodziców. U rodziców
pod wpływem hormonów, skóra ciemnieje
i spomiędzy łusek wydziela się odżywczy
śluz zjadany przez narybek. Młode po rozpłynięciu się po akwarium są wyłapywane
przez rodziców i przenoszone na ciało drugiego rodzica. Po ok. 5-10 dniach młodym
można podawać żywe pierwotniaki, a następnie larwy solowca (Artemia salina). Każdy
żywy pokarm musi być jałowy mikrobiologicznie i pochodzić z pewnego źródła. Młode
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rybki mają kształt podłużny i nie przypominają
dorosłych ryb, dopiero w wieku ok. 2 miesięcy
stanowią miniaturki dorosłych ryb i mają ok. 3
cm średnicy. Rozdzielanie rodziców od młodych lub odwrotnie akwaryści przeprowadzają
w różnym wieku młodych, niektórzy
robią to już w wieku pow. 4 tygodni życia młodych, inni nieco później. Wydaje się, że im
dłużej młode są przy rodzicach, to u rodziców
utrwala się instynkt macierzyński. W przypadku odsadzania młodych od rodziców należy
wybierać do odsadzenia sztuki najlepiej wyrośnięte i intensywnie żerujące. Przenosić do
zbiornika o takich samych warunkach fizykochemicznych wody, ponieważ młode rybki
mogą początkowo nie przyjmować pokarmu,
a to grozi zahamowaniem wzrostu lub nawet
śnięciami. Oczywiście powinny otrzymywać
taki sam pokarm jaki dostawały w akwarium
z rodzicami, i najlepiej żywy. Pielęgnacja młodych rybek powinna być szczególnie troskliwa
ze strony hodowcy. Aby nie dopuścić do gromadzenia się niezjedzonego pokarmu i jego
psucia, można w akwarium umieścić kilka
młodych „glonojadów”, które będą skutecznie
oczyszczać akwarium z resztek pokarmu,
a szczególnie dno i różne zakamarki.
Dobrze karmione młode przy osiągnięciu
wielkości 9-10 cm średnicy powinny być wybarwione i uzyskać właściwy wzór ryb dorosłych. Jeśli zaczynają się wybarwiać mniejsze
rybki, może to wskazywać na ich słabszy
wzrost i nie osiągną maksymalnego wzrostu
jako ryby dorosłe. Z pokarmem dla paletek
obecnie, nie powinno być trudności, ponieważ
sklepy zoologiczne dysponują szerokim asortymentem pokarmów sztucznych jak i naturalnych, tak dla ryb dorosłych jak i młodych. Można również we własnym zakresie przyrządzać
różne pokarmy na bazie surowego mięsa:
mielonego serca wołowego, końskiego lub
indyczego z dodatkiem składników roślinnych.

Grupy barwne paletek
W środowisku naturalnym występują cztery
grupy barwne oznaczone umownie literami
alfabetu od A do D.
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A – Heckel
B – Brązowe
C - Niebieskie
D – Zielone
Na wystawach i konkursach występują grupy barwne uzyskane w wyniku prac hodowlanych i są oznaczone literami od E do K.
E – Turkusowe z wzorem
F – Gładkie niebieskie
G – Gładkie czerwone
H – Drobnowzorzyste
I – Grubo wzorzyste
J – Kropkowane
K – Niesklasyfikowane
W obrębie tych grup występuje jeszcze po kilka odmian barwnych, co w sumie daje
około 50 odmian barwnych paletek.
Na konkursach są oceniane następujące elementy: 1 – wielkość ciała, 2 – płetwa
grzbietowa i odbytowa, 3 – płetwa ogonowa, 4 – płetwy piersiowe i brzuszne, 5 – pokrywy skrzelowe, 6 – oczy, 7 – proporcje i harmonia ciała, 8 – wzór na ciele, 9 – kolorystyka, 10 – wygląd ogólny.

Nr Screenshot – Rodzice z młodymi. Hod. i fot. Andrzej Nowicki

Zaprezentowanie wszystkich odmian barwnych paletek przekracza możliwości pojemności tego numeru kwartalnika, jak i braki zdjęć poszczególnych odmian barwnych.
Postaram się pokazać te, które mam w swoich zasobach archiwalnych.

Podpisy zdjęć paletek.
Nr 1369 – Rodzic z młodymi. Hod. i fot. Andrzej Nowicki
Nr Screenshot – Rodzice z młodymi. Hod. i fot. Andrzej Nowicki
Nr 1367 – Grupa A – Heckel. Hod. i fot. Andrzej Nowicki
Nr 1370 – Grupa B – Brown (Brązowe). Hod. i fot. Andrzej Nowicki
Nr 2865 – Grupa C – Blue (Niebieskie). Fot. Z. Jakubanis
Nr 1371 – Grupa D – Green (Zielone). Hod. i fot. Andrzej Nowicki
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Nr 3301 – Grupa E – Turkusowe z wzorem. Fot. Z. Jakubanis
Nr 3190 – Grupa F – Gładkie niebieskie. Fot. Z. Jakubanis
Nr 3155 – Grupa G – Gładkie czerwone. Fot. Z. Jakubanis
Nr 3196 – Grupa H – Drobnowzorzyste. Fot. Z. Jakubanis
Nr 3485 – Grupa I – Grubo wzorzyste. Fot. Z. Jakubanis
Nr 3221 – Grupa J – Kropkowane. Fot. Z. Jakubanis
Nr 3303 – Grupa K – Niesklasyfikowane. Fot. Z. Jakubanis
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Rodzime rasy zwierząt gospodarskich
Cd. – (Zobacz kwartalnik nr 22)

Rodzime rasy kur
Zielononóżka kuropatwiana jest jedną z ras kur objętych ochroną zasobów genetycznych populacji kur nieśnych w Polsce. Opracowany program ochrony ma na celu
zachowanie rodzimych ras, w tym zachowanie genotypu kur i uniknięcie wzrostu ich
zinbredowania. Program ten został zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w 2000 roku. Polska aktualnie posiada cenną kolekcję zachowawczą ras kur,
która obejmuje 11 ras i rodów kur, w większości zaliczonych przez FAO do światowych
zasobów genetycznych podlegających ochronie.
Zielononóżka kuropatwiana (Z-11 i Zk) jest polską, rodzimą rasą kur wyodrębnioną
pod koniec XIX wieku z tzw. kur galicyjskich. Rasę tę po raz pierwszy opisano w 1894
roku, a pięć lat później stadko kur
wystawiono na Krajowej Wystawie
we Lwowie.
Upierzenie tych kur jest kuropatwiane z charakterystycznymi zielonymi skokami. Średnia masa
ciała kogutów wynosi ok. 2,55 kg,
a kur ok. 1,7 kg. Nieśność kur wynosi 180-190 jaj o kremowej barwie skorupy i masie 55-58 g. Kury
tej rasy są doskonale przystosowane do warunków ekstensywnego chowu na wolnych wybiegach,
są odporne na choroby oraz znoszą jaja o dużym procentowo
udziale żółtka, co wpływa korzystnie na ich smakowitość.
Ród (Zk) zielononóżki kuropatwianej jest utrzymywany od 1945 roku w Stacji Naukowo-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman na Felinie, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
19
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Wielkość stada podstawowego wynosi: 1011 kur i 131 kogutów.
***

Rodzime rasy gęsi
Polska posiada jedną z najbardziej licznych i cennych w Europie kolekcji lokalnych ras
i odmian gęsi, które doskonale są przystosowane do trudnych warunków środowiskowych związanych z rolniczym krajobrazem Polski. Instytut Zootechniki już w latach 70tych ub. wieku podjął działania mające na celu ochronę zasobów genetycznych gęsi
w Polsce. W Instytucie jest utrzymywanych 12 z 14 ras i odmian gęsi objętych ochroną
zatwierdzoną przez MRiRWsi w 2000 roku. Większość tych ras została zaliczona przez
FAO do światowych zasobów genetycznych podlegających ochronie.
Gęś garbonosa (Ga) – stado podstawowe powstało z zakupionych w 1977 roku, 44
gęsi we wsiach południowo-wschodniej Polski. Zakupione gęsi umieszczono w Stacji
Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Gęsi te po badaniach zostały włączone do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1978 roku.
Gęsi mają upierzenie białe lub
łaciate, łapy i dziób barwy czerwono-pomarańczowej lub żółtopomarańczowej. Średnia masa
ciała gąsiorów 12-tyg. wynosi 4,1
– 4,4 kg, a gęsi 3,6 – 3,9 kg.
Nieśność 40 – 50 jaj.
Wielkość stada podstawowego
wynosi: 236 gęsi i 38 gąsiorów.
***

Rodzime rasy kaczek
Rasy, rody i linie kaczek są nierozerwalnie związane z rolniczym krajobrazem i tradycją wiejską Polski. Już w latach 70-tych
ub. wieku Instytut Zootechniki, podjął inicjatywę opracowania programu ochrony rodzimych ras kaczek, który to program został zatwierdzony przez MRiRWsi w 2000
roku. Aktualnie programem
tym jest objętych 10 ras/rodów/linii kaczek. Rasy te zostały zaliczone przez FAO do
światowych zasobów genetycznych podlegających ochronie.
Mieszańce (KhO-01) zostały
wytworzone w 1979 roku w wyniku kojarzenia kaczek rasy
Khaki Campbell z kaczkami
rasy Orpington fauve. Ptaki
mają niższą masę ciała niż
pekiny i brązową barwę piór. Jasno brązową mają kaczki, a ciemniejszą kaczory, które
mają czarno-brązową szyję. Łapy pomarańczowe i dziób oliwkowy. Masa ciała doro20
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słych kaczorów wynosi ok. 2 kg., a kaczek ok. 1,9 kg. Nieśność średnia w pierwszym
roku wynosi ok. 150 jaj i ok. 145 jaj w drugim roku użytkowania.
Stado podstawowe to: 220 kaczek i 56 kaczorów. W grudniu 1983 roku zostało włączone do zasobów genetycznych populacji kaczek i jest utrzymywane w Dworzyskach.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis

Propozycje wzorców
Karzełek kataloński (Gallina flor d’ametller)
N: Flor d’Ametller, A: Flor d’Ametller,

https://www.fesacocur.es/razas-espanolas/razas-de-aves-de-corral/gallinas-enanas/flordametller/#1441750057501-4327b097-3d5b3621-493db257-6af8

Pochodzenie
Pochodzi z Katalonii (Hiszpania). Na tym obszarze od wielu lat małe kurki znane pod
różnymi popularnymi nazwami są charakterystyczne dla terenów wiejskich. Zawsze
były bardzo cenione za ich wielką chęć wodzenia. Na początku 2000 roku rozpoczęto
odtwarzanie rasy i selekcję.

Wrażenie ogólne
Ptak mały, elegancki, zawsze biało nakrapiany, o żywym temperamencie.

Cechy rasowości koguta
Tułów: raczej krótki i szeroki.
Szyja: średniej długości , wygięta na karku (połączenie głowy i szyi) i nieco pochylona
do przodu. Z grzywą zakrywającą ramiona.
Grzbiet: raczej krótki i lekko opadający w kierunku ogona.

21
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Skrzydła: proporcjonalnie duże i długie, skierowane ukośnie w dół, nie sięgają za staw
skokowy (połączenie skoku z podudziem). Z zaokrąglonymi końcami, które zwykle
znajdują się poniżej ogona, chociaż nie powinny.
o
o
Ogon: raczej długi, półotwarty i noszony w zakresie od 40 do 50 w stosunku do poziomu. Z dużymi sierpówkami długimi i dobrze wygiętymi. Sterówki nie powinny przewyższać dużych sierpówek. Małe sierpówki nie są obfite, a pomiędzy nimi sterówki.
Pierś: szeroka, wydatna, zaokrąglona i noszona wysoko.
Brzuch: słabo rozwinięty.
Głowa: średnia.
Policzki: czerwone, nieznacznie pokryte drobnymi piórkami.
Grzebień: krzyżowy, goździkowy, średniej wielkości, pojedynczy, wyprostowany,
z pięcioma zębami, czerwony; blaszka nie dotyka szyi. Przednia część blaszki (płat
czołowy) zaczyna się nad dziobem i przykrywa go w połowie, tworząc krzywą, która
wznosi się do zębów. Blaszka grzebienia nad karkiem ma po obu stronach od jednego
do dwóch kolców, dzięki którym oglądana z tyłu przypomina krzyż (w języku hiszpańskim clavel - goździk, goździk ogrodowy). Typ grzebienia typowy dla ras katalońskich:
empordańskiej (z Empordà) i penedeskiej (z Penedès).
Dzwonki: średniej długości, okrągłe i czerwone.
Zausznice: raczej duże, owalne i białe, otoczone czerwienią są akceptowane.
Oczy: raczej duże, o żywym spojrzeniu i z pomarańczową tęczówką.
Dziób: raczej długi i nieco zakrzywiony. Od
cielistego do ciemnorogowego, w zależności
od odmiany barwnej.
Podudzia: średniej długości, częściowo schowane w piórach brzucha i nieco zasłonięte
skrzydłami.
https://www.milanuncios.com/anuncios/gallinaSkoki: średniej długości, nieupierzone i zaflor-d-ametller-aperdizada.htm
kończone czterema palcami. Cieliste, mogą
mieć nieco czarnego nalotu w odmianie barwnej czarnej biało nakrapianej.
Upierzenie: pióra długie i mocno przylegające.

Cechy rasowości kury
Jak kogut z wyjątkiem różnic związanych z płcią. Grzebień stojący.

Duże wady (cech rasowości)
Żółte skoki, całkowicie czerwone zausznice, ogon w kształcie wachlarza. Niedokładne
nakrapianie lub obszary o zbyt dużym lub zbyt małym udziale bieli.

Odmiany barwne
Kuropatwiana z białymi końcówkami piór
Kogut: barwa podstawowa to złocisty brąz bez śladów innego koloru. Powinien mieć
rozrzucone po całym ciele pióra z białymi zakończeniami, poprzedzonymi czarnym
znaczeniem. Rozprowadzenie musi być regularne, dając nakrapiany wzór tak jednolity,
22
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jak to możliwe. Grzywa i siodło ciemnozłociste. U ptaków w drugim roku życia ilość
bieli się zwiększa.
Kura: całe upierzenie jest podobne do upierzenia koguta, ale białe znaczenia muszą
mieć znacznie bardziej regularne i precyzyjne rozmieszczenie.
Czarno-biała srokata
Kogut: całe upierzenie jest czarne, nakrapiane na biało. Nakrapianie powinno być
rozłożone równomiernie na całym ciele, także na piersi, pokrywach skrzydeł i podudziach. Bez śladów innych ubarwień w upierzeniu. U ptaków w drugim roku życia
ilość bieli jest większa.
Kura: całe upierzenie jest podobne do upierzenia koguta. Nakrapianie powinno być
rozłożone tak regularnie, jak to możliwe - od głowy do ogona. W tej odmianie barwnej
skoki koguta i kury są raczej cieliste z czarnymi plamkami.
Wzorzec dopuszcza i inne ubarwienia, dobrze opisane i uznane, pod warunkiem, że są
biało nakrapiane.
Masa ciała: kogut od 850 do 1050 g, kura od 700 do 900 g.
Masa jaja: około 38 g.
Barwa skorupy jaja: biała lub jasnokremowa.
Rozmiar obrączki: kogut - 14, kura - 12.
Rodzima rasa Katalonii; hodowana na obszarach wiejskich od wielu lat. Karzełek kataloński jest kurą małą, elegancką i żywotną, o różnych barwach podstawowych, ale
zawsze biało nakrapianych, dlatego przypominającą płatki kwiatów drzewa migdałowego.
Zastosowanie tej rasy w hodowli zawsze polegało na inkubacji zarówno własnych
jaj, jak i jaj innych ras, a to oraz jej łagodny charakter sprawiają, że są to ptaki łatwe
w rozmnażaniu. Odbudowanie populacji i selekcja rozpoczęły się stosunkowo niedawno, ponieważ pogłowie rasy było bardzo niskie i obawiano się jej wyginięcia. Obecnie
zostało utworzone Stowarzyszenie Hodowców Karzełka Katalońskiego - (ARFA) Associació d’Avicultors de la Raça Flor d’Ametller w celu zjednoczenia hodowców, zagwarantowania ochrony rasie i pracy nad jej doskonaleniem. Karzełek kataloński to rasa
w pełni odtworzona, której jednak wciąż brakuje pracy hodowlanej i selekcji w celu
wyeliminowania wad, żeby ptaki mogły być bliższe pożądanemu wzorowi. W tym znaczeniu odmiany barwne kuropatwiana i czarna, są teraz najbardziej zgodne ze wzorcem. Mimo to, istnieje wiele barw, które będą musiały zostać dopracowane w nadchodzących latach, takich jak złocista porcelanowa (porcelanowa), cytrynowa porcelanowa
(mistela), niebieska, złocistoszyja (colla palla), srebrzysta itp.
Tłumaczenie i opracowanie: Małgorzata Zduńczyk
Na podstawie:
https://www.fesacocur.es/razas-espanolas/razas-de-aves-de-corral/gallinasenanas/flor-dametller/#1441750057501-4327b097-3d5b3621-493db257-6af8
http://www.gallipedia.es/flor-dametller/
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Krzyżówka miniaturowa – gadułka
N: Zwergente, F: Canard nain, A: Call Duck

Pochodzenie
Karłowata forma kaczki krzyżówki (Anas platyrhynchos). Początki rasy nie są znane.
Zwłaszcza w Holandii te małe kaczuszki były używane dla ich głośnego głosu jako
wabiki (do polowań na kaczki). Rasa ukształtowana w Wielkiej Brytanii. W ostatnich
latach w Niemczech powstało wiele nowych odmian barwnych, szczególnie niebieskie
i żółte w krótkim czasie przeżyły ogromny wzrost populacji i bardzo szybko osiągnęły
wysoki poziom hodowlany. Krzyżówki miniaturowe są często licznie reprezentowaną
rasą kaczek na wystawach.

Wrażenie ogólne
Mała, karłowata kaczka, o niskiej postawie, okrągłych bokach i raczej dużej, okrągłej
głowie z wysokim czołem, pełnymi policzkami i krótkim dziobem, którego linia grzbietu
(wierzch dzioba) musi być lekko wygięta (wklęśnięta) i nie może się obniżać (dziób nie
może być skierowany w dół); oko nie może być osadzone wysoko, ale jak najbardziej
centralnie (patrząc z boku głowy).

Cechy rasowości kaczora (pokrój i cechy charakterystyczne dla rasy)
Tułów: stosunkowo krótki, dobrze zaokrąglony, nie za mały, postawa prawie pozioma.
Duże wady: zbyt duży, masywny lub za mały, zwężający się ku tyłowi, opadający –
pochyła postawa.
Grzbiet: krótki, szeroki, lekko wypukły.
Pierś: pełna, dobrze zaokrąglona.
Brzuch: dobrze wypukły, bez fałdy brzusznej.
Głowa: duża w stosunku do tułowia, dobrze zaokrąglona, dość wysoko wysklepione
czoło, dobrze rozwinięte policzki; z czubem i bez niego (barwy czubów we wszystkich
rodzajach ubarwienia są zwykle jaśniejsze niż kolor głowy). Duże wady: wąska, długa,
płaska głowa, płaskie czoło. Dzielony lub krzywy/przechylony czub u ptaków z czubem.
Dziób: krótki, szeroki, nie skierowany w dół; linia grzbietu dzioba wyraźnie wygięta/wklęśnięta, barwa - patrz barwa i rysunek. Duże wady: dłuższy, klinowaty (w kształcie klina) lub skierowany w dół.
Oczy: ciemne, o żywym spojrzeniu, prawie pośrodku głowy (patrząc z boku).
Szyja: krótka, lekko wygięta, pełne/wypełnione gardło. Duże wady: zbyt długa szyja.

Nr 24 (październik ‒ grudzień 2019)

Skrzydła: stosunkowo długie, lotki pierwszego rzędu lekko krzyżują się nad kuprem.
Ogon: możliwie krótki, zwarty/złożony i noszony poziomo.
Podudzia: niewystające/niewidoczne.
Łapy/skoki: krótkie, ustawione pod środkiem tułowia, barwa - patrz barwa i rysunek.
Duże wady: za długie – zbyt wysoka postawa.
Upierzenie: dobrze przylegające.

Cechy rasowości kaczki
Kaczka przypomina kaczora, z wyjątkiem różnic między płciami.

Czego należy unikać?
Długie, szpiczaste ciało (ostro zakończone); długi lub opuszczający się (skierowany
w dół) dziób; nie dość wysokie czoło; wysoka postawa; błędy w ubarwieniu (barwie
i rysunku).
Masa ciała: kaczor - 0,9 kg, kaczka - 0,8 kg.
Minimalna masa jaj wylęgowych: 40 g.
Barwa skorupy jaja: biała do zielonkawej. Rozmiar obrączki: obie płcie 9 mm.
Natomiast według wzorca brytyjskiego:
Długość dzioba nie powinna przekraczać 1 i ćwierć cala (3,1 cm) masa ciała: kaczorek 0,6-0,7 kg i kaczuszka 0,5-0,6 kg według:
http://www.callducks.net/standards&photos1.htm

Odmiany barwne/barwa i rysunek
Barwa dzika (wildfarbig)
Kaczor: głowa i szyja opalizująco niebieskozielone, dół (górnej) jednej trzeciej części
szyi ostro zarysowany; dobrze osadzona wąska obroża
w kolorze białym, zaczynająca się z przodu i otaczająca szyję w około trzech czwartych (obwodu), pozostaje
w ten sposób otwarta z tyłu. Pierś jest czekoladowobrązowa lub czerwonobrązowa (kasztanowata) z jak
najmniejszą ilością zacieków na jednolitej srebrzystoszarej barwie boków i brzucha. Grzbiet ciemny, stopniowo staje się czarnozielony. Kuper, podogonie i loczek czarnozielone. Pióra ogona szare, rozjaśnione na
bokach. Pokrywy skrzydeł srebrzystoszare, przechodzące w brązowawe. Ciemne brzegi i końce skrzydeł. Lusterko niebieskozielone,
z przodu i z tyłu (od góry i od dołu) najpierw z czarną, a następnie wąską, białą ramką.
Barwa dzioba oliwkowozielona z czarnym paznokciem. Niewielkie ciemne przebarwienia w okolicy otworów nosowych (nozdrzy) nie są uważane za błędy. Barwa łap pomarańczowa. Duże wady: bardzo wadliwe obrzeżenie lusterka (słaba ramka), ołowiany
lub żółty kolor dzioba, dużo sadzy lub rdzy na pokrywach skrzydeł lub na brzuchu
i bokach, szeroki pas białego na granicy srebrzystoszarego brzucha i czarnego podogonia, plama na gardle (białe podgardle).
Kaczka: głowa w średnim odcieniu brązu z ciemnym rysunkiem, szyja nieco jaśniejsza. Barwa podstawowa (barwa tła) grzbietu, piersi, boków i brzucha jest poszukiwana
nasycona złocistobrązowa, zwykle nieco jaśniejsza, z wyraźnym, brązowoczarnym
25
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rysunkiem w kształcie podkowy, zaczynającym się od piersi, osiągającym szczyt wielkości na grzbiecie i bokach, malejącym w kierunku kupra. Brązowe brzegi piór tworzą
pasek w kształcie podkowy. Lusterko jak u kaczora, po obu stronach z czarno-białą
ramką. Dziób brązowożółty z ciemnobrązowym siodłem i ciemnym paznokciem. Barwa
łap pomarańczowa. Duże wady: bardzo nieprawidłowe obramowanie lusterka, zbyt
jasna barwa tła, niewyraźny rysunek na pokrywach i na brzuchu, podogonie pozbawione rysunku, jasne gardło, zielona barwa dzioba. Rozjaśnionego koloru tła piór podoogonia nie należy uważać za poważny błąd.
Biała (weiß)
Możliwe jak najczystsza biel, jesienią dozwolony
jasnożółty nalot. Barwa dzioba od jasnożółtej do
pomarańczowej, bez plam, jasny paznokieć. Barwa
łap od ciemnożółtej do pomarańczowej.
Duże wady: blada lub nierówna/plamiasta barwa
dzioba, pióra innej barwy, mocny żółty nalot.

Czarna (schwarz)
Czarna z zielonym połyskiem na lusterku. Barwa
dzioba kaczora jest ciemnooliwkowozielona z bardzo
ciemnym siodłem, które rozciąga się na cały grzbiet
dzioba. Kaczki dziób jest czarny, ku końcowi ciemnozielony do ciemnoszarego. Obie płcie mają czarny
paznokieć. Barwa łap tak ciemna, jak to możliwe,
prawie czarna; u starszych ptaków dozwolone są
pomarańczowe rozjaśnienia. Duże wady: niebieskie
lub fioletowe, a także białe wtrącenia w upierzeniu,
zbyt matowa, brązowa, barwa upierzenia, jasna barwa dzioba, rozjaśniona barwa łap.
Niebieska (blau)
Kaczor: jednolita, intensywna niebieska barwa na całym ciele bez żadnego lusterka.
Pióra głowy i szyi są ciemniejsze. Dozwolone pojedyncze czarne pióra i delikatne
ciemne obrzeżenie w upierzeniu płaszcza (grzbietu, skrzydeł i boków). Barwa dzioba
od niebieskoszarej do szarozielonej lub szaroczarnej. Paznokieć czarny.
Kaczka: jednolita niebieska barwa na całym ciele bez lusterka w innych barwach. Dozwolone są pojedyncze czarne pióra i delikatne ciemne obrzeżenie w upierzeniu
płaszcza. Barwa dzioba od szarozielonej do szaroczarnej. Paznokieć czarny. Barwa
łap obu płci od czarnej do czarnoczerwonej. Lekko rozjaśniona barwa błony pławnej
jest dozwolona. Duże wady: wtrącenia w innej barwie na niebieskim upierzeniu, białe
lotki; jasna barwa łap.
Żółta (gelb)
Kaczor: jednolita barwa brązowożółta (irchowa) na całym ciele. Głowa i górna część
szyi czekoladowobrązowa. Dolna część grzbietu czerwonobrązowa, wolna od niebieskiego. Skrzydła w barwie nieco jaśniejszej. Dozwolone są niebieskie wtrącenia na
kuprze i loczku. Barwa dzioba pomarańczowa, lekki zielony odcień dopuszczalny.
Ciemny paznokieć. Duże wady: niebieska głowa i niebieskie pokrywy skrzydeł, wtrące26
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nia w innej barwie w irchowym upierzeniu, niejednolita barwa płaszcza u młodych ptaków, zbyt ciemna barwa płaszcza, ślady rysunku, istotne odchylenia w barwie dzioba.
Kaczka: jednolita barwa brązowożółta (irchowa) na całym ciele. Barwa dzioba pomarańczowa, lekkie brązowe zabarwienie dozwolone. Ciemny paznokieć. Barwa łap obu
płci pomarańczowoczerwona. Nieznaczne odchylenia są dozwolone. Duże wady: różnobarwne wtrącenia na brązowożółtym upierzeniu, niejednolita barwa płaszcza u młodych zwierząt, zbyt ciemna barwa płaszcza, ślady rysunku, niebieskawe pokrywy
skrzydeł i cugla (pasek oka – barwny pasek na wysokości oka), duże odchylenia
w barwie dzioba.
Brązowa (braun)
Jak najbardziej równomierna barwa brązowa. Kaczor - cechy związane z płcią - na głowie, szyi,
lusterku i kuprze upierzenie jest nieco ciemniejsze.
Barwa dzioba ciemnoszarobrązowa. Barwa łap
brązowa. Duże wady: bardzo nierówna barwa
upierzenia, wszelkie ślady rysunku, białe lotki, żółta
barwa dzioba, żółta barwa łap.

Dzika srebrzysta (silber-wildfarbig)
Kaczor: podstawowa barwa to srebrzysto-kremowobiała. Pierś, nasada szyi i ramiona
są czerwonobrązowe ze srebrzystobiałym obrzeżeniem piór. Brzuch srebrzysto-kremowobiały. Boki
pożądane kremowobiałe z drobnym czerwonobrązowym przeplataniem, każde pióro obrzeżone bielą. Kuper, podogonie i loczek czarne. Ogon żółtoszary z jaśniejszym zewnętrznym brzegiem.
Skrzydła białe, z domieszką szarego, lotki pierwszego i drugiego rzędu są srebrzystoszare. Lusterko zielone, błyszczące, z wyraźną ramką. Wyraźne
odgraniczenie lusterka oznacza: tylne obrzeżenie
lusterka z pierwszą czarną, a następnie węższą
białą krawędzią. Przednie obrzeżenie lusterka z czarnymi piórami, z których każde ma
jasną krawędź. Głowa czarna, opalizująca zielenią. Obroża (pierścień na szyi) niezbyt
wąska, zamknięta z tyłu. Barwa dzioba wierzbowozielona (żółtozielona) do szarozielonej. Drobne ciemne naloty w okolicy otworów nosowych nie są uważane za błędy.
Duże wady: żółty dziób, zbyt ciemna barwa podstawowa, brązowa głowa, zbyt szeroka, mało wyraźna lub otwarta obroża, nieprawidłowa ramka lusterka, brak obrzeżenia.
Kaczka: podstawowa barwa żółtawobiała, musi zdecydowanie dominować. Na górnej
część piersi, nasadzie szyi, na grzbiecie i bokach przerywana jasnym brązem. Dolna
część grzbietu żółtoszara z ciemnymi plamkami i białym obrzeżeniem piór. Dolna
część piersi i brzucha kremowobiała. Kuper ciemnobrązowo cętkowany. Na skrzydłach
niebieskie, wyraźnie odgraniczone lusterko jak u kaczora. Pióra ogona jasnobrązowe.
Głowa i górna część szyi, aż do około połowy szyi - nasycona, jednolicie brązowożółta
barwa; starsze ptaki są nieco jaśniejsze. Wierzch głowy z ciemnym kreskowaniem.
Barwa dzioba ciemnoszarozielona. Łapy brudnobrązowe. Duże wady: żółty dziób, zbyt
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ciemna barwa podstawowa, całkowity brak kreskowania, biała głowa i szyja, brązowe
lustro i wadliwa ramka lusterka.
Dzika niebieska (blau-wildfarbig)
jak w barwie dzikiej, ale barwa niebieska zamiast brązowoczarnej i czarnej. Barwa
głowy kaczora czarnoniebieska z delikatnym odcieniem brązowawym. Duże wady:
jasny paznokieć, mocne barwy i błędy rysunku.
Dzika srokata/łaciata (wildfarbig-gescheckt/wildfarbig-grobgescheckt)
Rysunek: srokaty, łaciaty. Na przeważającej barwie
podstawowej dzikiej może występować biały rysunek
na każdej części ciała. Na wystawach powinny być
pokazywane tylko równomiernie dwubarwne ptaki.
Barwa dzioba u kaczora od żółto-zielonkawego do
zielono-żółtawego. U kaczki od żółto-zielonkawego
do żółto-brązowego. Barwa łap u obu płci pomarańczowa. Duże wady: bardzo nieregularne i niesymetryczne plamy koloru, pióra w innej barwie niż dzika
lub biała.
Niebiesko-żółta (blau-gelb)
Kaczor: głowa i szyja do obroży (pierścienia na szyi) w barwie niebieskiej gołębiej (niebieskoszarej). Obroża może być otwarta lub zamknięta z tyłu. Dolna część szyi, pierś
i ramiona mają rdzawoczerwoną barwę, a każde pióro jest lekko obrzeżone bielą. Dolna
część grzbietu (siodło), kuper, loczek i podogonie mają kolor gołębi niebieski. Ogon i lotki
I rzędu mączne (w kolorze mąki). Brzuch do podogonia bladoniebieskoszary, podobnie
jak skrzydła, które mają gołębio niebieskie lusterko. Barwa dzioba żółta z jasnozielonym
odcieniem, pożądany jasny paznokieć, ciemny paznokieć nie jest jeszcze błędem. Barwa
łap ciemnożółta. Duże wady: brak obroży, brązowe lub rdzawe lusterko.
Kaczka: głowa, szyja i pierś w nasyconej barwie żółtej. Należy dążyć do paska oka jak
u kaczki saksońskiej. Niewyraźny pasek lub brak cugli nie są uważane za błąd. Grzbiet
jaśniejszy grochowożółty (kolor nasion żółtego grochu), zgodny z barwą paska oka, a
także gardła. Kuper i ogon grochowożółte z lekkim niebieskim odcieniem. Pokrywy
skrzydeł kremowe z jasnoniebieskim odcieniem. Lusterko w barwie niebieskoszarej.
Barwa dzioba żółta z brązowawym odcieniem, łapy ciemnożółte. Duże wady: brązowe
lusterko, rdzawe lusterko, dużo bieli na piersi.
Czarna ze śliniakiem (schwarz mit Latz)
Głęboka czerń z zielonym połyskiem, podpuszenie czarnoszare. Na przedniej części
szyi i wolu znajduje się biały śliniak w harmonijnej/pasującej wielkości, z regularnymi
brzegami. Plama na gardle (poza śliniakiem) nie jest ani zaletą, ani wadą. Barwa dzioba kaczora ciemnowierzbowozielona z mniejszą lub większą ciemną plamą siodła
(wierzch dzioba). Barwa dzioba kaczki czarnozielona. Paznokieć u obu płci czarny.
Łapy od bardzo ciemnych do całkowicie czarnych, palce i błony pławne w nieco jaśniejsze plamy. Duże wady: dziób w kolorze ołowiu, barwa brązowa w upierzeniu, białe
lotki, białe pióra na czarnych lub czarne na białych częściach upierzenia; śliniak wokół
szyi lub sięgający do gardła (nie powinien sięgać dalej niż do wysokości obroży).
Niebieska ze śliniakiem (blau mit Latz)
Barwa kolorystycznie odpowiadająca barwie niebieskiej, ale z przodu szyi i na wolu
jest biały śliniak w harmonijnych rozmiarach, z regularnym brzegiem. Dozwolona biała
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plama na gardle. Barwa łap od czarnej do czarnoczerwonej. Palce i błony pławne rozjaśnione – u obu płci – są dozwolone. Duże wady: białe pióra na niebieskim i niebieskie na białym upierzeniu, śliniak przechodzący od gardła do brzucha lub wokół szyi,
białe lotki, jasna barwa łap.
Brązowa ze śliniakiem (braun mit Latz)
Barwa kolorystycznie odpowiadająca barwie brązowej, ale z przodu szyi i na wolu jest biały śliniak o
harmonijnych rozmiarach i regularnych brzegach.
Biała plama na gardle dozwolona. Barwa dzioba i łap
jak w barwie brązowej Duże wady: plamy białych piór
na brązowym i brązowych na białym upierzeniu; śliniak, który przechodzi od gardła do brzucha lub wokół szyi; białe lotki, żółta barwa dzioba, żółta barwa
łap.
Inne ubarwienia: dzika ze śliniakiem (wildfarbig mit
Latz), czarna łaciata (grobgescheckt- schwarz), dzika niebieska łaciata (grobgescheckt
-blauwildfarbig), karmelowa (butterscotch), żółtobrzucha (gelb bäuchig).
https://www.zwergenten.de/zwergenten/farbenschlaege/

Tłumaczenie i opracowanie: Małgorzata Zduńczyk
Na podstawie: „Der große Geflügelstandard in Farbe. Band 3. Wassergeflügel: Gänse
und Enten" – Martin Platzbecker, 2005
http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/Zwergenten.pdf
https://www.zwergenten.de/zwergenten/farbenschlaege/
http://www.zwergenten-sv.de/farbenschlaege/

https://www.das-naturfoto.de/wasserv%C3%B6gel/zwergente/
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Z historii gołębiarstwa
Mgr Józef Stoch

Krakus
Krakus jest jedną z odmian gołębi zaliczanych do grupy polskich srok. Należą do niej
srebrniaki, perłowe, murzyny, krakusy, a także pasiaki srebrzyste i perłowe. Pomiędzy
wszystkimi odmianami polskich srok zachodzi stosunek bliższego lufo dalszego pokrewieństwa. Pomimo pewnych odrębności w ich wyglądzie zewnętrznym, w umaszczeniu oraz w tych czy innych szczegółach wyglądu zewnętrznego i zachowania stanowią one jeden wspólny typ polskich gołębi lotnych, a więc jedną grupę rasową. Gołębie te o wydłużonej budowie ciała, wysokiej postawie, smukłej sylwetce i zgrabnej
figurze cechuje właściwość lotu frontalnego, odbywanego w zwartym stadzie i na niezbyt dużych wysokościach. Pomimo niewątpliwie azjatyckiego pochodzenia tej grupy
ras gołębi, ich obecny wygląd i cechy rasowości zostały wypracowane w Polsce i polskie ich obywatelstwo jest od dawna w święcie uznane.
Nazwa jednej z odmian polskich srok, „krakusy”, wywodzi się stąd, że w gwarze
hodowlanej wszystkie odmiany naszych srok o jasnym dziobie i cielistym kolorze brwi
nazywano początkowo „krakusami”. „Krakusami” były więc dawniej nazywane także
gołębie perłowe. Chodziło wówczas o podkreślenie upodobań hodowców krakowskich,
którzy w drodze różnych krzyżówek i selekcji tworzyli pewne odmiany srok o jasnych
dziobach i brwiach, co pozostawało w sprzeczności z powszechnie spotykanymi dawniej u polskich srok dziobami i brwiami w kolorze czerwonym, a także różniło sroki
perłowe od srebrzystych (srebniaków), od których wymaga się przecież czarnego
dzioba i czarnych brwi. Dziś już nikt gołębia perłowego nie nazywa krakusem, ponieważ ma on jasny dziób i takież brwi. Dlatego też dawny typ naszych srok o czerwonych
dziobach i brwiach został już wyeliminowany z hodowli i uważany jest za wadliwy, jednak nazwa krakus pozostała i używamy jej obecnie do określania jednej z odmian polskich srok. Krakusy są tą odmianą polskich srok, która z uwagi na swe umaszczenie
jest najbardziej podobna do srok zagranicznych i w tym tkwi przyczyna błędnego nazewnictwa „polska sroka”, stosowanego często do tej odmiany polskich srok za granicą.
wynika z literatury hodowlanej, w czasie zaborów Polski, szczególnie w drugiej
połowie XIX w., najlepsze egzemplarze polskich srok były licznie wykupywane na południu Polski przez hodowców niemieckich. Posłużyły im one do wyprodukowania
w drodze krzyżówek ze srokami angielskimi i duńskimi, tzw. srok niemieckich. Ponieważ sroki niemieckie, oprócz bardziej masywnej budowy i wielkości, w swych cechach
rasowych i w wyglądzie ogólnym nie różnią się od srok angielskich, nie uznaje się ich
na ogół za odrębną odmianę srok. Wyjaśnienie to jest potrzebne, aby zrozumieć, dlaczego we współczesnych zagranicznych podręcznikach z zakresu hodowli gołębi pisze
się w dalszym ciągu o trzech typach srok (angielskich, duńskich i polskich), a 'dlaczego
w książkach niemieckich pisze się tylko o dwóch (duńskich i niemieckich).
Sroki angielskiej o dawnym wyglądzie, tj. o dość drobnej, lecz niezwykle smukłej
i pięknej sylwetce istotnie już się nie spotyka. Sroki obecnie hodowane w Anglii nie
różnią się pod względem wielkości od srok typu niemieckiego. W przypadku srok angielskich i niemieckich obserwujemy podobne zjawisko, jakie miało miejsce u gołębi
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pawików; dawniej z uwagi na wielkość i budowę ptaków dzielono je na: angielskie,
niemieckie, francuskie i szkockie, a dziś istnieje jeden typ pawika i jeden wzorzec.
Sroki polskie natomiast jak gdyby zginęły w niemieckiej literaturze. Pisze się tam
wprawdzie O' niektórych odmianach naszych srok, ale zapomina równocześnie wyjaśnić, iż wszystkie te odmiany reprezentują jeden wspólny typ gołębia sroki, jaką jest
sroka polska.
W przypadku polskich srok nazewnictwo, jakie przywiązane jest do poszczególnych
ich odmian, nie może być dla hodowców zagranicznych wystarczająco jasnym sformułowaniem ich rasowej przynależności. Nazwa gołębia to tylko jego wartość ułamkowa,
wyrażona w liczniku i dopiero uzupełnienie tej nazwy wspólnym mianownikiem „sroka
polska” nadaje tym gołębiom właściwą wartość i wyodrębnia je od srok zagranicznych.
Mianownik ten nie odnosi się więc tylko do krakusów, ponieważ pojęcie „sroka polska”
ma tutaj szersze znaczenie. Nie chodzi w nim jedynie o podkreślenie miejsca pochodzenia, ale również typu gołębia-sroki. Podobieństwo krakusów do srok zagranicznych
ograniczone jest zatem prawie wyłącznie do barwy i rysunku, gdyż w budowie i swej,
w figurze i w poszczególnych cechach rasowych krakus różni się wyraźnie od srok
zagranicznych.
Sroka angielska jest gołębiem wyjątkowo smukłym, o bardzo długiej szyi i wysokich
nogach oraz długiej i mającej łukowy profil głowie. Krakus jest smukły, elegancki i nosi
się prosto, ale ma sylwetkę bardziej zwartą, długość szyi i wysokość nóg jest bardziej
proporcjonalna w stosunku do ogólnej budowy i wielkości ptaka, profil głowy o nieznacznej krzywiźnie zbliżonej do prostej, upierzenie nieco obfitsze, a linia ograniczająca rysunek barwny nie przechodzi przez pierś, ale sięga aż do podbrzusza. Poza tym
krakus, w porównaniu ze srokami zagranicznymi jest nieco mniejszy oraz ma dziób
i brew koloru cielistego, przy czym brew jego jest szeroka, podwójna. Sroki zagraniczne natomiast mają brew pojedynczą koloru krwistoczerwonego, a dziób o odcieniu
czerwonym.
Chociaż wszystkie odmiany polskich srok są ze sobą spokrewnione, występują
jednak między nimi dość wyraźne różnice również w ich rasowym wyglądzie. Na przykład, mimo dawnego pokrewieństwa ze srebrniakiem i bardzo podobnej budowy, figury
i postawy, współczesny krakus zatrzymał w sobie znacznie więcej krwi swoich wschodnich przodków niż srebrniak. Przejawia się to w dość często występującej u krakusów
skłonności do koziołkowania w czasie lotu, w nieco słabszej konstytucji i w mniej obfitym upierzeniu. Nie są to różnice duże, ale mimo to dość wyraźne, zwłaszcza jeżeli
chodzi o smukłość i wielkość krakusów. Pod tym względem są one najbardziej zbliżone
do polskich murzynów.
Wieloletnie upodobania hodowców lwowskich dó krótkiej i płaskiej (tzw. „stoliczkowej”) głowy krakusów sprawiły, że wiele spośród obecnie spotykanych egzemplarzy tej
rasy, pomimo dzioba „bez muszki”
O bardzo szerokiej jasnej brwi, wykazuje równocześnie poważne braki w rysunku
głowy, w jej nienagannym profilu i wypełnieniu piórkami czoła, przy jego połączeniu z
dziobem oraz w zbyt szerokim czole i równocześnie krótkim dziobie. Ponadto krótka
szyja i niskie oraz zgięte w kolanach nogi Wpływają ujemnie na ogólny wygląd tego
gołębia. Współczesny krakus musi mieć tak isamo smukłą, wyniosłą i elegancką sylwetkę, jak to wymaga się np. od srebrniaka. Dlatego też hodowcy krakusów coraz
częściej uciekają się do krzyżówek tych gołębi z perłowymi, głównie w celu poprawienia głowy u swych ptaków.
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Użytkowość krakusa, to jego lotność i ładne frontowanie w locie dookoła gołębnika.
Jest to gołąb bardzo żywotny, dobrze się chowający i rozmnażający. W gwarze hodowlanej jest różnie nazywany, zależnie od koloru upierzenia; czarne krakusy (z niemiecka) „szwarckopy”, czerwone — „kasztany”, a żółte — „warszawskie”.

Sroka angielska

Krakus

Sroka duńska

W z o r z e c k r a k u s a
(przepisy zatwierdzone uchwałą zarządu OSHGR i Kolegium Sędziów GR przy PZ HDI
w Warszawie w dniu 2.X.1962 r.).
Głowa: o wąskim i wydłużonym czole. Linia profilu głowy, patrząc z boku, przedstawia
wraz z dziobem jedną nieprzerwaną i tylko nieznacznie wypukłą linię, która robi wrażenie prostej. Tylna część tego profilu powinna być zaokrąglona i prostopadle przechodzić w linię szyi. Głowa widziana z góry przedstawia wraz z dziobem regularny, wydłużony klin, przy połączeniu czoła z dziobem dobrze wypełniony piórkami, którego tylna
część jest zaokrąglona. Wielkość głowy powinna pozostawać w słusznej proporcji do
ogólnej budowy i wielkości gcłębia, raczej mniejsza niż za duża.
Oko: osadzone w głowie wysoko, możliwie blisko szczytowej partii czaszki. Tęczówka
koloru biało-porcelanowego z lekkim błękitnym odcieniem, bez jakichkolwiek krwawych
żyłek. Źrenica maleńka i umiejscowiona w centralnym punkcie tęczówki.
Brew: barwy jasno-cielistej. Im szersza, tym bardziej pożądana. Równocześnie jednak
drobnoziarnista, gładka i dobrze przylegająca.
Dziób: możliwie długi, umiarkowanej grubości, prosty, o klinowym kształcie i tępym
zakończeniu. U wszystkich krakusów, niezależnie od barwy upierzenia, powinien być
zupełnie jasny, bez plam. Nozdrza nieznaczne, wydłużone i dobrze przylegające oraz
nie wypaczające linii profilu i klinu głowy. Dziób wraz z głową noszony w linii zbliżonej
do poziomu.
Szyja: długa, prosta, niezałamana, cienka, łagodnie poszerzająca się ku dołowi oraz
harmonijnie połączona z piersią i barkami. Pod dziobem jak największe wyjęcie.
Pierś: umiarkowanie wąska, zaokrąglona, przy wyprostowanej postawie gołębia nie
wystająca do przodu.
Grzbiet: umiarkowanie wąski, lekko zaokrąglony, opadający ukośnie.
Skrzydła: dobrze zwarte, przylegające do tułowia, spoczywające swobodnie na ogonie, nie krzyżujące się lotkami ze sobą. Nie mogą dosięgać końca ogona.
Ogon: dobrze zwarty, prosty, noszony ukośnie w równej linii z linią grzbietu.
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Nogi: uda dobrze widoczne, nie schowane w piórach podbrzusza. W całości nogi wysokie, umieszczone pośrodku tułowia, nie zbliżone ku sobie w partii kolanowej, wyprostowane i tylko nieznacznie zgięte w kolanach. Skoki nieopierzone, o żywej barwie
pomarańczowoczerwonej. Pazurki jasne.
Kolor i rysunek: wszystkie kolory są dopuszczalne, barwa musi być jednak intensywna, jednolita, czysta, o metalicznym połysku. Kolor barwny występuje na piórach głowy,
szyi, plecach, ogonie i podogonie oraz na piersi, zachodząc na podbrzusze do około
40 mm od ud. Reszta podbrzusza, uda i skrzydła jest śnieżno-białej barwy. Linia ograniczająca rysunek barwny od białego powinna być wyraźna i równa. Barwne pióra na
grzbiecie nie mogą zachodzić na tarcze skrzydeł.
Wygląd ogólny: wszystkie części ciała możliwie wydłużone (powinny składać się na
harmonijną całość, tworząc typ gołębia lotnego, wysokiego, smukłego, o długim i ukośnie noszonym tułowiu, o wyprostowanej postawie oraz o dobrze przylegającym do
ciała i posiadającym połysk upierzeniu.
D u ż e błędy:
Krótka głowa, a szerokim i płaskim czole. Długi łukowy profil głowy w typie sroki angielskiej. Duże braki w uzupełnieniu piórkami czoła, przy jego połączeniu z dziobem.
Tęczówka innej barwy niż perłowa, a także tęczówka barwy perłowej, ale o dużej ilości
krwawych żyłek. Czerwona lub różowa brew albo dziób. Sino-czarny dziób u krakusów
niebieskich i czarnych. Dziób szpiczasto zakończony, krótki i gruby lub w proporcji do
budowy i wielkości czaszki, dziób za cienki. Dziób skierowany z głową wyraźnie w dół.
Załamana lub niekształtna szyja. Także szyja zbyt krótka. Wyraźnie widoczne podgardle. Pierś szeroka lub pierś za szczupła i o sterczącym mostku. Włóczone po ziemi
skrzydła. Skrzydła krzyżujące się ze sobą lotkami w sposób widoczny. Ogon szeroki
i o układzie daszkowym, odchylony od linii grzbietu ku górze. Nogi krótkie, zgięte w
kolanach. Skoki i palce porośnięte piórami. Duże barwne zaciągi na skrzydłach, linia
ograniczająca rysunek poszarpana i bardzo wysoko przez pierś biegnąca. Nietypowa
dla polskiej sroki budowa, zła postawa i figura oraz wszelkie objawy degeneracji (krzywy mostek, odchylony w bok ogon, garb. nierówno wykształcone szczeki, szablowate
lotki, łysiny koło uszów i na ramionach itp.
Uwaga! Krakus – obecnie sroka krakowska

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Kącik filatelistyczny

Poczta Estonii wprowadziła w 2017 roku do obiegu pocztowego kopertę pierwszego
dnia obiegu oraz kartę pocztową ze znaczkami pocztowymi przedstawiającymi gołębia
gwinejskiego (okularowego). Na karcie pocztowej jest pokazana sierpówka (synogarlica turecka), a na kopercie, oprócz sierpówki jest gołąb gwinejski.
Poczta Trynidadu i Tobago wprowadziła do obiegu pocztowego znaczki pocztowe (bez
daty) przedstawiające zwierzęta domowe, ryby morskie, warzywa i prace gospodarskie
– młócenie ryżu.
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Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów
pana Janusza Marchelskiego.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis

Czasopisma, biuletyny, książki…

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

Manfred Uglorz, Atlas gołębi. Polskie rasy,
Wydawnictwo SBM,
Warszawa 2018
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Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013

Manfred Uglorz, Atlas zwierząt domowych,
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

Manfred Uglorz, Atlas zwierząt domowych,
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2017
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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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