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GOŁĘBIE
Manfred Uglorz

FRANKOŃSKI SROKACZ SERCATY (EE 445)
N: Fränkische Herzschecke, F: Pigeon Dominicain de Franconie, A: Franconian Magpie

Grupa V ‒ barwne
Obrączka numer 8

Pochodzenie
Od bardzo dawna na terenie Frankonii w Niemczech, ze szczególnym upodobaniem
hodowano gołębie o sroczym rysunku, a właściwie niepełnym sroczym rysunku, bo
z białą głową i białym śliniakiem. Właściwie jest to rysunek gąski. Prawie na każdym
podwórku wiejskim znajdowały się pomieszczenia dla gołębi, które dały początek bernardyńskim srokaczom i frankońskim srokaczom sercatym. Ojczyzną frankońskich sercatych srokaczy jest Szwajcaria Frankońska, okolice Hersbrucka, Norymbergi i Rothenburga. Początkowo frankońskie srokacze sercate nazywano szekami z Hohenlohe (Hohenloheschecke). Porzucono tę nazwę, ponieważ wskazywała na ograniczony teren
występowania tych gołębi. Nie uwzględniała innych terenów, gdzie srokacze sercate
występowały również w dużych ilościach.
Bernardyńskie srokacze i frankońskie srokacze sercate są ze sobą spokrewnione.
I nie wiadomo. która rasa jest starsza. Prawdopodobnie miały one wspólnego przodka,
na co wskazują wspólne cechy. Jednak występujące u nich widoczne różnice, świadczą,
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że upodobania hodowców i wytyczone kierunki rozwoju ras, leżą u podstawy, że dzisiaj
musimy mówić o dwóch rasach, spokrewnionych z sobą.
Rysunek sroczy lub gąski u gołębi upodobali sobie Frankończycy, ponieważ gołębie
w tym rysunku wydawały się im być bardziej wyraziste, przede wszystkim atrakcyjne,
chociaż dawniej były głównie hodowane na mięso. Rysunek na policzkach u frankońskich srokaczy sercatych, zdaje się wskazywać na ich pokrewieństwo z bagdetami,
które od dawna były chętnie hodowane na terenie Frankonii.
Na początku XX wieku frankońskie sercate były prawie na wymarciu. Jednak około
1930 roku, dzięki staraniom klubu hodowców frankońskich i norymberskich gołębi
barwnych, udało się rozwinąć hodowlę frankońskich sercatych i postawić ją na wysokim
poziomie. Ale II wojna światowa wpłynęła
destrukcyjnie na stan hodowli tych gołębi
i nie tylko tych. Wielu młodych hodowców
wcielono do niemieckiej armii i wielu z nich
nigdy nie powróciło do domu. Jednak dzięki
kilku miłośnikom tej rasy, udało się ją odbudować. Nigdy jednak nie stała się rasą barhttps://rassetaubenschweiz.wordpress.com/farbent
dzo popularną, a to ze względu na trudności
auben/#jp-carousel-205
w hodowli, polegające na uzyskaniu właściwego rysunku i właściwych proporcji w budowie ciała.
Robert Voigt z Norynbergi w artykule w niemieckim czasopiśmie, Geflügel-Börse,
(19/72) z satysfakcją pisze, że gołębie te przekroczyły granice swojej ojczyzny i znajdują
chętnych do hodowli w całych Niemczech. Niestety – należy stwierdzić – bardzo rzadko
lub w ogóle nie są widywane na wystawach poza granicami Niemiec. A przecież jest to
piękna rasa gołębi, bijąca na głowę wiele innych ras uwielbianych w różnych regionach
Europy. W tym samym artykule R. Voigt również pisze, że „Każdy, kto nie jest hodowcą
gołębi barwnych, może wierzyć, że celem hodowlanym jest wyłącznie doskonalenie
koloru i rysunku”. I dodaje, że jeśli nie ma się pomysłu na idealną sylwetkę swoich gołębi, nigdy nie doczeka się sukcesów i satysfakcji.

Charakterystyka ogólna
To stosunkowo duży gołąb typu polnego, o charakterystycznym, niepełnym rysunku
sroczym. Jak wszystkie rasy frankońskie ma czerwone brwi. Charakterystyczne są zagłębienia u podstawy dzioba. Chociaż ma nieco wydłużony tułów, to jednak jest harmonijnie zbudowany. Przyciąga wzrok jego dostojny wygląd, co może także wskazywać
na pokrewieństwo frankońskich srokaczy sercatych z bagdetami.
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Opis budowy
Frankoński srokacz sercaty ma typową budowę dla wielu ras frankońskich, przede
wszystkim cechy, które posiadają gołębie z Frankonii – zdecydowanie czerwone brwi
i zawsze jasny dziób, ale przekrwiony u nasady, aby dobrze kontrastował z białymi
woskówkami. Jest ważne, aby dziób nie był zbyt gruby, szczególnie jego górna część.
Barwne gołębie frankońskie powinny mieć mocny dziób, ale nie toporny. Występujące
czasem u frankońskich grube dzioby są dziedzictwem po hodowanych w Frankonii
bagdetach. Eliminacja tej wady jest rzeczą niezbędną.
Frankońskie srokacze sercate, posiadają szyję średniej długości, z dobrze wykrojonym podgardlem, która „wychodzi” z szerokiej, dobrze wysklepionej piersi. To cecha
wszystkich gołębi frankońskich, na którą zwraca się szczególną uwagę. Jego silną budowę podkreślają szerokie ramiona, znacznie szersze niż u frankońskich polnych i jaskółek norymberskich oraz plecy, lekko zwężające się i opadające w kierunku długiego
i zwartego ogona. Jak przystoi na gołębie typu polnego, mają długie, szerokie i silne
skrzydła, spoczywające na ogonie. Stoją na średniej długości nogach, zawsze o gładkich skokach. Obowiązkowo pazurki frankońskich srokaczy sercatych powinny być jasne.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Przy ocenie frankońskich srokaczy sercatych zwraca się szczególną uwagę na głowę,
na wszystkie jej charakterystyczne punkty. Zgodnie z frankońskim upodobaniem jest
zaokrąglona, zdecydowanie wysklepiona, zawsze gładka, a więc bez jakichkolwiek
ozdób z piór. Także część potyliczna głowy musi być dobrze zaokrąglona, bez jakichkolwiek załamań. To, co u zdecydowanej większości gołębi jest wadą, to u frankońskich
sercatych jest zaletą. Otóż na głowie – jak zostało już to powiedziane – powinny występować wyraźne wgniecenia między woskówkami a czołem i policzkami. Cecha ta
uważana jest za najbardziej charakterystyczną i wyróżniającą frankońskie sercate srokacze spośród innych ras. Zaleca się eliminowanie gołębi bez tej charakterystycznej
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cechy. W pięknie, prawie koliście uformowanej głowie, centralnie usytuowane są
ciemne oczy, obramowane dwurzędowymi brwiami o żywej czerwieni.
Ważne jest, aby krawędzie brwi były równo zaokrąglone, a brwi równomiernie szerokie. Zwężające się brwi w kierunku oka są dość poważną wadą. Ognisto czerwone
brwi i związany z nimi dobrze przekrwiony dziób, a także ciemne oczy, są nie tylko niezbędną cechą, ale uważa się, że są świadectwem temperamentu, jaki powinien występować u frankońskich gołębi typu polnego.
Wadą w budowie frankońskich srokaczy sercatych są: słaby, zbyt wąski korpus,
brak wgięć między woskówkami a czołem oraz policzkami, za słaby, ale gruby i krótki
dziób, płaska głowa, mało wysklepione czoło.

Kolory i rysunek
Frankoński srokacz sercaty ma rysunek gąski, a więc tylna część szyi, ramiona, pierś
i ogon z pokryciem i klinem są kolorowe, natomiast skrzydła, brzuch, plecy, głowa
i śliniak są białe. Biały kolor na głowie zaczyna się z tyłu głowy, idealnie na wysokości
oczu. Linia odgraniczająca białą głowę od kolorowej szyi, dobrze zakrzywiona biegnie
wzdłuż szyi i kończy się równo mniej więcej na poziomie łuku skrzydła. Za krótki śliniak
jest wadą, podobnie zbyt długi lub postrzępiony śliniak.
Charakterystyczna jest u niego z obu stron pod oczami od dzioba do połowy oczu
kolorowa plamka, która powinna dotykać zewnętrznej dolnej krawędzi brwi. Ideałem
jest, jeśli ma kształt kropli wody, odwróconej o 90 stopni w kierunku dzioba i dotyka
krawędzi oka do jego połowy.
Jak sama nazwa wskazuje, frankoński srokacz sercaty jest sroką, jednak o niepełnym rysunku. Nawet optymalny rysunek zwierząt rodzicielskich, nie gwarantuje idealnego potomstwa.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/farbentauben/
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Frankońskie srokacze sercate występują w kilku odmianach barwnych: czarnej,
czerwonej, żółtej, niebieskiej, niebieskiej z rysunkiem grochowym na tzw. sercu, niebieskopłowej i niebieskopłowej z rysunkiem grochowym na sercu. Dużą uwagę przywiązuje się do intensywności i czystości barwnych piór. Należy także zwracać uwagę na
jakość barwy ogona i klina. Kolor czerwony, żółty i czarny powinien być bogaty w tzw.
‘lakier’. Kolor niebieski powinien być jasny, nie może być matowy, a u grochowych
plamki na sercu równomiernie rozłożone. U niebieskich sporadyczne występowanie
koloru ochry na piersiach, wymaga usunia w całej populacji.
Jak dotąd najlepszej jakości frankońskie srokacze sercate są czerwone i żółte, szczególnie pod względem wzorcowego rysunku, ale także budowy. Dawniej czerwone
frankońskie srokacze srcate były niezbyt płodne. Wada ta należy już do historii, co nie
znaczy, że wszystkie pary są jednakowo płodne.
Dawniej spotykało się frankońskie srokacze sercate w odmianie czarnej i niebieskiej
z wieloma wadami. Jednak ostatnio, dzięki dobrej pracy hodowlanej i ostrej selekcji,
spotyka się coraz lepsze gołębie w tych barwach.
Czarne frankońskie sercate są obecnie na szczycie listy popularności. Intensywna,
bogata, lśniąca barwa zapewnia tej odmianie idealny kontrast kolorystyczny. Ale ciągle
u tej odmiany należy pracować nad idealnym kształtem głowy i śliniaka.
U czarnych, podobnie jak u niebieskich, tolerowana jest lekko przyciemniony dolna
część dzioba. Czystość dzioba powiązana jest z plamkami pod oczami. Duże i kształtne
plamki powodują, że dolna część dzioba nie jest idealnie czysta, czasem nawet jest
czarna, a górna część dzioba lekko „przybrudzona”, co może przy ocenie powodować
nawet dyskwalifikację. Jasna sitowatość na sterówkach, niewidoczna przy zamkniętym
ogonie, ma pozytywny wpływ na intensywność barwy i na połysk na kolorowych piórach, czyli na tzw. lakier, szczególnie u odmiany czarnej, czerwonej i żółtej. Dlatego
niewidoczna sitowatość na sterówkach przy zamkniętym ogonie jest tolerowana i nie
uważa się jej za wadę w kolorze i rysunku.
Wadami ubarwienia i rysunku są: matowy kolor, nierówny lub za mały śliniak, biały
klin, widoczna sitowatość na sterówkach w ogonie, blade brwi, u czerwonych i żółtych
nalot na dziobie. Toleruje się u czarnych i niebieskich lekko ciemniejszą dolną część
dzioba.

Uwagi dotyczące hodowli
Frankońskie srokacze sercate nie nastręczają większych trudności w hodowli. Mogą
być trzymane z gołębiami o podobnej wielkości, szczególnie z bernardyńskimi srokaczami i frankońskimi jednobarwnymi. Można je hodować w wolierze, ale doskonale
czują się, kiedy mogą swobodnie fruwać i żerować na polach. Jedyna trudność, jaka
u nich występuje, to utrzymanie właściwego rysunku i wzorcowej budowy.
Eliminować należy gołębie z wadami w rysunku i kolorze, a więc mało wykrojonym
sercem, małym śliniakiem, przede wszystkim z niewłaściwie uformowanymi plamkami
8
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pod oczami. Nie może też być tolerowany matowy kolor u czarnych, czerwonych i żółtych.
Na przykładzie frankońskich srokaczy sercatych wyraźnie widać, że powtarzana
z uporem przez niektórych hodowców gołębi, szczególnie krótkodzibych opinia, że
hodowla gołębi grupy V (barwne) jest łatwa, jest całkowicie błędna. Gołębie barwne,
szczególnie z jakimkolwiek rysunkiem, wymagają od hodowcy znajomości wzajemnych
powiązań między rysunkiem i barwą upierzenia, a także rysunkiem, barwą upierzenia
a barwą dzioba, oka, brwi itp. To może być powodem, że hodowcy wolą gołębie jednobarwne, nawet krótkodziobe, bowiem w tym wypadku tzw. ‘mamki’ załatwiają
w niejednym przypadku brak wiedzy, szczególnie genetyki, a więc praw dziedziczenia.

DRÓB
Manfred Uglorz

ALZACKA
N: Elsässer-Hühner; F Poule d’Alsace: , A: Alsace
Pochodzenie: Alzacja (Francja)
Obrączki: kogut ‒ Ø 18mm, kura ‒ Ø 16mm

Pochodzenie
To bardzo stara alzacka rasa, występująca w całym regionie. Od 1890 roku była systematycznie ujednolicana. Pierwotnie dominującą odmianą były kury o barwie i rysunku
kuropatwianym.
Po II wojnie światowej rasa niemal wyginęła.
W 1960 roku pozostało tylko około tysiąca przedstawicieli rasy. Dopiero w 1994 roku, kiedy liczba
spadła do kilkudziesięciu sztuk, a więc liczby krytycznej, podjęto program ratowania rasy.
Jest to jedna z rzadkich ras kur francuskich,
których nie krzyżowano z rasami azjatyckimi.
W ten sposób kura alzacka zachowała wszystkie
http://elevageamateur.wifeo.com/poulecechy właściwe dla ras rodzimych, co czyni ją
dalsace.php
elegancką, dumną, czujną rasą, dostosowaną do
alzackiego klimatu. Jest spokrewniona z kurami nadreńskimi. Pod wieloma względami
jest do nich podobna.
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Charakterystyka ogólna
Kury alzackie są typu śródziemnomorskiego, żywotne i aktywne. Zachowują dobrą
nieśność nawet do pięciu lat. Waga koguta wynosi od 2,5 do 3 kg, kury od 2,2, do 2,5
kg. Minimalny ciężar jaja wylęgowego wynosi 60 g. Kolor skorupki jaja jest biały.
Kolor skóry kur alzackich jest biały, a upierzenie powinno ściśle przylegać do ciała.

Cechy rasowości koguta
Głowa koguta alzackiego jest średniej wielkości. Ma on grzebień różyczkowy, dobrze
osadzony, o wyraźnym uperleniu i zakończony okrągłym, prostym kolcem, niedotykającym karku. Oczy koguta są duże i o żywotnym wyrazie. Ich kolor jest zależny od koloru
upierzenia. Zausznice powinny być białe, w kształcie migdału, policzki zaś czerwone,
gładkie, bez śladów bieli lub puchu. Owalne, niezbyt duże dzwonki mają delikatną
strukturę. Dziób koguta jest średniej wielkości i mocny, a jego kolor musi być zgodny
z kolorem skoków.
Długi tułów, w formie walca, u kur alzackich noszony jest poziomo. Grzbiet alzackie
mają dość długi, lekko pochylony do tyłu, który tworzy z ogonem rozwarty kąt. Szyja
jest średniej długości, z bogatą w pióra grzywą. Plecy są więcej niż średniej szerokości
i lekko zaokrąglone. Alzackie koguty mają skrzydła wyjątkowo silne, średniej długości
i dobrze przylegają do ciała. Pierś u nich powinna być pełna, głęboka, dobrze wystająca, a brzuch dobrze rozwinięty. Siodło powinno być szerokie i pełne, ale poduszka nie
posiada zbyt długich piór. Ozdobą jednak jest długi i szeroki ogon, z długimi zaokrąglonymi sierpówkami i mocnymi. podniesionymi sterówkami.
Kogut ma mocne, nieco wystające podudzia. Skoki są u niego średniej długości,
mocne i gładkie, koloru od łupkowego do
szarego lub czarnego. Palce powinny być dobrze rozwarte i średniej długości.

Cechy rasowości kury
Poza cechami wynikającymi z płci, kura ma
szeroką i głęboką pierś, oraz dobrze rozwinięty brzuch. Korpus utrzymuje poziomo, ma
szeroko osadzony ogon, prosty kolec grzebienia i czysto białe zausznice.
Do dużych wad w budowie zalicza się: za
Fot. http://www.huehnerwelt.de
wąski lub za krótki tułów, płaską pierś, za
bardzo wyprostowaną i za wysoką postawę, za wysoko podniesiony ogon, lub noszony
zbyt płasko, koliście wygięte sierpówki, tępo zakończone sterówki, opuszczone skrzydła, za szeroki lub słabo uperlony grzebień, za krótki kolec, zielonkawe lub żółtawe
skoki, mocno zaczerwienione zausznice.
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Kolory
Wzorzec niemiecki uznaje tylko trzy odmiany barwne: czarną, niebieską z czarnym
oblamowaniem piór oraz złocistoszyją. Ale alzackie w swojej ojczyźnie hodowane są
także w odmianie białej i niebieskiej cętkowanej.
Czerń u odmiany czarnej, powinna być zdecydowana i o zielonkawym połysku. Oczy
u odmiany czarnej są ciemnobrązowe, a skoki od czarnych do ciemno łupkowatoniebieskich. Matowe pióra, fioletowe paski lub inne pióra w upierzeniu, a także sitowatość jest
poważną wadą.
Podstawowy kolor u niebieskich z czarno obrzeżonymi piórami, powinnien być
możliwie jasno niebieskoszary na całym
ciele. Pióra powinny być wyraźnie czarno
obrzeżone. U koguta pióra na szyi i siodle
są czarnoniebieskie. Ogon powinien być
u kogutów niebieski. U kury grzywa jest
nieco ciemniejsza, ale pióra na grzywie
muszą być wyraźnie czarno obrzeżone.
U odmiany niebieskiej z czarno obrzehttps://www.pinterest.fr/eleveur68/poule-dalsace/
żonymi piórami, oczy są ciemnobrązowe,
a skoki łupkowoniebieskie. Odmiana niebieska z czarnymi obrzeżeniami pięnie się prezentuje i dlatego jest chętnie hodowana.
Za jasny, nierówny kolor podstawowy, rdza
na kolorze podstawowym, za słabe lub za szerokie obramowanie piór, jednobarwna grzywa,
rdza na piórach grzywy, zielony połysk na piórach oraz sitowatość uznaje się za duże wady.
Odmiana złocistoszyja przyciąga wzrok różnorodnością barw. Szyja zarówno u koguta, jak
i kury jest złocista. U koguta bardziej intensywna,
u kury z ciemnymi obramowaniami. Ogon u koguta i kury jest ciemny. U koguta prawie czarny,
zdecydowanie błyszczący. Szarobrązowe pióra
u kury są obrzeżone złocistym kolorem. Pióra na
brzuchu i klinie są u kury bardziej szare. U koguta końce piór w grzywie są prawie czerwone.
Powinno jednak być w nich nieco koloru złocistego. Również czerwone są u koguta pióra w siohttps://fr.wikipedia.org/wiki/Poule_d%27Alsace
dle, z niewielką domieszką barwy złocistej.
Pokrywy skrzydłowe u koguta powinny być złocistoczerwone z poprzecznym czarnym, metalicznie błyszczącym lusterkiem. Lotki pierwszego rzędu są czarne z wąskim
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brązowym brzegiem zewnętrznej chorągiewki, zaś lotki drugiego rzędu mają wewnętrzne chorągiewki czarne, a zewnętrzne brązowe. Na złożonym skrzydle tworzą
jasnobrązowy trójkąt.
U kury lotki pierwszego rzędu powinny być czarne lub szaroczarne. Lotki drugiego
rzędu mają wewnętrzne chorągiewki piór czarne lub szaroczarne, a zewnętrzne brązowe czarno przyprószone.
Nogi u odmiany złocistoszyjej są niebieskołupkowe.
Do dużych wad w upierzeniu koguta zalicza się czerwonobrązową lub jasnożółtą
grzywę, brak rysunku wzdłuż stosin
piór w grzywie, brązową pierś, boki
tułowia i uda. U kury wadą jest czarna głowa, zdecydowanie mocno nieregularny rysunek grzywy, błyszczące
złociste obrzeżenia piór na grzbiecie
i siodle, brak rysunku wzdłuż stosin
piór oraz wyraźna rdza na skrzydłach.
U odmiany białej, biel powinna
być czysta, bez zażółceń i pojedynczych piór kolorowych. Nogi u alzackich białych powinny być niebieskołupkowe.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poule_d%27Alsace
Kolor odmiany niebieskiej cętkowanej jest jasnoniebieski, grzywa zaś nieco ciemniejsza, a pióra w ogonie koguta
zarówno ciemniejsze i jaśniejsze. Na podstawowym kolorze występują ciemniejsze
paski, smugi, cętki. Nogi tej odmiany są niebieskołupkowe.

Fot. https://fr.wikipedia.org/wiki/Poule_d%27Alsace
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Uwagi dotyczące hodowli
Hodowla kur alzackich wymaga przestrzeni, ponieważ kury z Alzacji są bardzo aktywne
i pilnie poszukują pożywienia. W trawie i pod krzewami mogą go znaleźć pod dostatkiem. Często odchodzą daleko od kurnika w poszukiwaniu pożywienia. Bardzo chętnie
fruwają. Są w stanie przefrunąć przez ogrodzenie o wysokości dwóch metrów. Nie
wahają się również nocować wysoko na drzewach.
Według wzorca niemieckiego z 2016 roku

Zdzisław Jakubanis

KAPŁONY I PULARDY NA BAZIE RODZIMYCH RAS KUR
Kapłon to młody kogut, kastrowany chirurgicznie po osiągnięciu wieku około 10 tygodni, a następnie specjalnie tuczony, aby osiągnąć dużą wagę i delikatne, soczyste,
smakowite mięso. Poddawany jest ubojowi w wieku od 5 do 6 miesięcy. Osiąga wtedy
wagę od 2 do 2,5 kg jeśli jest na bazie zielono- lub żółtonóżki kuropatwianej, lub wagę
do 4 kg jeśli jest na bazie karmazyna lub sussexa.
Mięsa kapłonów uchodziły dawniej za wykwintne dania. Najczęściej gościły na pańskich stołach: królewskich, magnackich itp. ale nie chłopskich. Mięso kapłonów znane
już było w Starożytności (Chiny, Grecja, Rzym), gdzie początkowo kastracja kogutów
związana była z obrzędami religijnymi, a dopiero później zwrócono uwagę na jakość
mięsa kastratów. W starożytnym Rzymie kapłony były licznie chowane. Polska najstarsza pisana wzmianka o mięsie kapłonów pochodzi z 1562 roku, z zachowanego do
naszych czasów menu profesorów Akademii Krakowskiej. Kuchnia staropolska XVI
i XVII wieku obfitowała w przepisy na dania z mięsa kapłonów.
Najstarszą polską książką kucharską zawierającą receptury na dania z mięsa kapłona, jest książka autorstwa Stanisława Czernieckiego z roku 1682, nadwornego kucharza Lubomirskich. O kapłonach i pulardach pisał również znany polski przyrodnik
ks. Jan Krzysztof Kluk w II tomie „O ptastwie” swego dzieła „Zwierząt domowych i dzikich, (…) początki i gospodarstwo” wydanym w 1779 roku.
Obecnie w większości krajów zachodnich mięso kapłona jest w sprzedaży w okresie
przedświątecznym. Szczególnie popularne jest we francuskich, hiszpańskich, włoskich
i szwajcarskich restauracjach, a także w USA. Cena za żywego kapłona dochodzi nawet
do 150 Euro.
W Polsce mięso kapłona z importu może kosztować ok. 88 Euro za kilogram.
Obecnie kastracje kogutów przeprowadza się na większą skalę w Chinach i USA,
a w państwach Europy zachodniej we Francji, Hiszpanii i Włoszech. Początkowo wykorzystywano do tego celu koguty ras ciężkich, które następnie tuczono do wagi ok. 4 – 6
kg. Tuszki takie charakteryzowały się dużą masą przetłuszczonego mięsa.
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Kogut (zielononóżka)

Kapłon (zielononóżka)
Fot. Joanna Calik

Obecnie do kastracji wykorzystuje się koguty rodzimych ras kur wolno rosnących,
a w Polsce są to zielono- i żółtonóżki kuropatwiane i zaadaptowane rasy takie jak:
karmazyny i sussexy. Po II wojnie światowej kastracja kogutów była mało znana, a następnie zakazana. Dopiero w 2008 roku Komisja Europejska Rozporządzeniem nr 543
z dnia 16.06.2008 roku wprowadziła prawnie wymogi przeprowadzania kastracji kogutów. Według definicji KE, kapłon jest to kogut poddany kastracji chirurgicznej przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, a następnie tuczony przez okres minimum 77 dni w celu
uzyskania mięsa do celów konsumpcyjnych i poddany ubojowi w wieku od 5 do 6 mieś.
Kastracja kogutów jest zabiegiem bardziej skomplikowanym, niż taki sam zabieg
wykonywany u samców zwierząt gospodarskich, ze względu na fakt, że jądra u samców
ptaków są w jamie brzusznej. Zabieg taki u kogutów powinien przeprowadzać lekarz
weterynarii, specjalista przy zastosowaniu znieczulenia ogólnego. Po kilku tygodniach
od kastracji, następuje zanik drugorzędnych cech płciowych, grzebień i dzwonki ulegają zblednięciu i zmniejszeniu, ptaki stają się spokojne, mniej ruchliwe, przestają piać,
nie wykazują chęci krycia i chętniej pobierają pokarm. Jest to skutek nie wytwarzania
testosteronu (hormonu męskiego). Jedyną cechą zewnętrzną wskazującą, że jest to
kapłon, jest wielkość i ubarwienie ogona charakterystycznego dla kogutów danej rasy.
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Warunki utrzymania i żywienia kapłonów są szczegółowo zawarte w Rozporządzeniu
KE wyżej wymienionym.
Według tego rozporządzenia ptaki powinny mieć nieograniczony dostęp do świeżej
wody, karmy i wybiegu najlepiej zielonego. W dziennej dawce karmy, zboża powinny
stanowić ok. 70% składu, natomiast na od 2 do 3 tygodni przed obojem kapłony powinny być dotuczane karmą w postaci klusek z mąki jęczmiennej lub owsianej z dodatkiem produktów mlecznych.
Tuszka kapłona jest barwy jasnożółtej do żółtej, o większej masie mięśni piersiowych i nóg. Na przekroju mięśnie wykazują większą zawartość tzw. tłuszczu śródmięśniowego, co nadaje mięsu po obróbce termicznej soczystości, delikatności, kruchości i
smakowitości. Tuszka kapłona powinna być sprzedawana z nieodciętą głową, aby było
wiadomo, że jest to tuszka kapłona.
Obecnie w Polsce można trafić na gospodarstwa agroturystyczne, które już wprowadzają chów kapłonów z przeznaczeniem na mięso konsumpcyjne dla ludzi.
Należy brać również pod uwagę koszty pobytu w takim gospodarstwie.
Pularda to młoda, wysterylizowana kura, która była tuczona w specjalny sposób, aby
jej mięso było kruche i delikatne. Za najsmaczniejsze uchodziły kury o wadze około 1,5
do 2 kg.
Obecnie zabieg sterylizacji może wykonywać tylko lekarz weterynarii, specjalista,
który zabieg ten wykonuje w znieczuleniu ogólnym i polega na usunięciu jajnika.
Największym problemem w produkcji (określenie niewłaściwe używane w publikacjach przy opisie chowu zwierząt) pulard jest przeprowadzenie znanego od wieków
zabiegu sterylizacji.
Na temat pulard już pod koniec XVIII
wieku pisał w swoim dziele również ks.
Jan Krzysztof Kluk: „Pulardą nazywa się
kura kapłoniona, którey się iaiecznik wybiera, aby stała się niepłodną, a tym samym tłuścieyszą. Bez wątpienia mięso iey
zdrowe, smacznieysze, strawnieysze, i posilnieysze iest, iak od całej kury. Rzecz
cała czyni się jak u kapłona”.
Pularda była znana i popularna w kuchni staropolskiej. W czasach, gdy nie
znano jeszcze brojlerów, kapłonienie kurŻółtononóżka kuropatwiana – po lewej stronie
cząt było jedyną metodą uzyskania barpularda, po prawej kura.
dzo umięśnionego i tłustego mięsa droFot. Józefa Krawczyk
biu.
Na polskich stołach pulardy pojawiły się już bardzo dawno, o czym świadczą przepisy znalezione w starych książkach i poradnikach kulinarnych. Potrawy z pulard były
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zawsze uznawane za ekskluzywny przysmak. Pojawiały się na stołach magnackich,
hrabiowskich z okazji różnych uroczystości.
Kapłonienia dokonywali sami hodowcy, jeśli przeszli wcześniej specjalny kurs przyuczający do wykonywania tego zabiegu. Do pierwszej połowy dwudziestego wieku
powszechnie chowano pulardy we wsiach, po dworach i majątkach ziemskich.
Obecnie w Polsce, jako produkt tradycyjny, zarejestrowana jest pularda mazowiecka, którą wpisano na listę produktów tradycyjnych w maju 2011 roku.
Z badań przeprowadzonych przez Instytut Zootechniki w Krakowie wynika, że kurki
zabieg sterylizacji przechodzą gorzej od kogutków. Kurki po zabiegu sterylizacji były
osłabione i do 2 tygodni po zabiegu mniej jadły, a ich przyrosty masy ciała były mniejsze w porównaniu do stada kontrolnego kurek bez sterylizacji.
W Polsce do chowu pulard i kapłonów są wykorzystywane rasy rodzime kur takie
jak: zielono- i żółtonóżki kuropatwiane, które po okresie tuczu (5 – 6 mieś.) osiągają
wagę od 2 do 3 kg, natomiast rasy kur zaadaptowane w naszych warunkach, takie jak:
karmazyny czy sussexy osiągają wagę 4 i więcej kg. Pulardy, podobnie jak kapłony po
sterylizacji zmieniają wygląd, głównie głowy tj. dzwonki i grzebień ulegają zblednięciu
i zmniejszeniu, natomiast upierzenie nie ulega zmianie w porównaniu do kury niesterylizowanej. Tuszki pulard powinny być w sprzedaży detalicznej z głowami nieodciętymi, aby zapobiec zafałszowaniu tuszki.
Po II wojnie światowej w Polsce zaprzestano chowu pulard i kapłonów, ponieważ
były to ptaki mające tłuste mięso, a ich długi i kosztowny tucz nie gwarantował opłacalności. Były to czasy, gdzie jakość mięsa nie miała znaczenia, natomiast ilość była
szczególnie ważna.
W obecnych czasach, kiedy większość społeczeństwa walczy z otyłością, większe
zapotrzebowanie jest na mięsa chude, niż mięsa o większej zawartości tłuszczu jak m.
in. mięsa z pulard lub kapłonów.
W przyszłości należy się spodziewać,
że postęp techniczny przy produkcji narzędzi chirurgicznych doprowadzi do ich
miniaturyzacji i m.in. zostanie wyprodukowany mini laparoskop dla ptaków i małych zwierząt. Co przyczyni się do wykonywania zabiegu sterylizacji u ptaków
(kur) taniej i szybciej bez otwierania powłok brzusznych.
W krajach europejskich (m. in. Francji, Hiszpanii, Włoszech) chów pulard
Karmazyn – po lewej stronie kura, po prawej pu- i kapłonów na mięso konsumpcyjne dla
larda ludzi jest nadal utrzymana, a potrawy
Fot. Józefa Krawczyk z ich mięsa są podawane w restaura-
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cjach, jak i w gospodarstwach agroturystycznych specjalizujących się w hodowli i chowie mięsnych ras kur w tym celu. W Hiszpanii są specjalistyczne gospodarstwa agroturystyczne, które prowadzą hodowlę kur z przeznaczeniem na chów pulard i kapłonów.
Taką rasą kur jest katalońska rasa pene-desenca negra. Kurki po zabiegu sterylizacji są
tuczone do wieku od 7 do 8 mieś. i wagi ok. 3 kg.
We Francji, kurki przeznaczone na pulardy nie są sterylizowane, tylko są tuczone do
wieku około 5 mieś. i przeznaczone do uboju. Rasą kur przeznaczoną na pulardy jest
rasa bresse.
Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz Wiadomości Zootechnicznych 2014, 66-75, Joanna Obrzut i in.

PTAKI NASZYCH OGRODÓW I LASÓW
Zdzisław Jakubanis

GRZYWACZ (COLUMBA PALUMBUS)
A. Wood pigeon, F. Pigeon ramier, N. Ringeltaube.
Grzywacz jest największy europejskim gołębiem, żyjącym dziko. Masa jego ciała wynosi około 0,5 kg, długość ciała od 40 do 43 cm, a rozpiętość skrzydeł (siąg) od 70 do 75
cm. Jest to ptak o ładnych pastelowych kolorach. Głowa i wierzch ciała jest szarawoniebieski, spód jaśniejszy. Górna część piersi (wole) ma kolor różowoszary, który przechodzi w dół w kolor żółtawoszary i na brzuchu jaśniejszy. Lotki są szarobrązowe, prawie czarne, a na końcu ogona jest czarna wstęga.
Na skrzydłach występuje skośna biała pręga, dobrze widoczna z wierzchu podczas lotu
gołębia. Na bokach szyi u dorosłych gołębi
występuje biała plama, tworząca rodzaj
grzywy, od której pochodzi nazwa gołębia.
U samców białe plamy mogą być nieco
większe niż u samic. Młode grzywacze po
opuszczeniu gniazda nie mają białych plam
na szyi, a ich ubarwienie na wierzchu ciała
jest bardziej brązowe, dzięki czemu są
mniej widoczne w koronach drzew lub nawet na ziemi.
Para grzywaczy na wiosnę
Gołąb grzywacz gniazduje w całej Europie, z wyjątkiem północnych krańców Skandynawii i zachodniej Europy (Wyspy Brytyjskie, Portugalia, Hiszpania i częściowo Francja).
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Jeszcze ponad pół wieku temu był ptakiem rzadko spotykanym. Był bardzo płochliwy i gniazdował na terenach oddalonych
od siedzib ludzkich, na obrzeżach lasów,
na cmentarzach i parkach miejskich ze
starodrzewem. Obecnie grzywacze powszechnie występują na osiedlach miejskich i są dobrze znane ludziom, ze
względu na swoje łagodne zachowanie,
w poruszaniu na ziemi są ociężałe i flegmatyczne. Nie jednokrotnie idąc alejką
można przejść obok grzywacza chodzącego po ziemi w odległości około 2 m,
Kopulacja
który nawet nie zareaguje na człowieka,
pod warunkiem, że nie ma się w ręku
przedmiotu przypominającego aparat
fotograficzny. Można zaobserwować, że
ptakiem bardziej płochliwym od grzywacza jest synogarlica turecka (sierpówka),
która cały rok przebywa w sąsiedztwie
ludzi, a w zimie jest nawet przez nich
dokarmiana.
Grzywacz zakłada gniazdo w koronie
drzew na wysokości od około 5 m, w wyGrzywacz na gnieździe
sokich krzewach (tujach). Czasami zakłada gniazda na budynkach (balkony, werandy itp.), bowiem są to dla niego miejsca bezpieczne, niedostępne dla drapieżników. Gniazdo buduje wyłącznie z gałązek, które zbiera na ziemi lub obłamuje
z sąsiednich drzew. Buduje je samiec.
Gniazdo jest zbudowane bardzo niestarannie, jest płytkie do tego stopnia, że
Karmienie młodego
patrząc od dołu widać w nim 2 jaja.
Grzywacze po przylocie z zimowisk, koniec marca lub początek kwietnia, w zależności od regionu Polski, intensywnie żerują i poszukują miejsca na gniazdo. W cieplejszych regionach Polski grzywacze mogą zimować. Po pokazaniu się liści na drzewach,
przystępują do budowania gniazda. Odbywają na ogół 2 lub 3 lęgi, co jest chyba uzależnione od zasobów bazy pokarmowej. W ostatnich latach susza panująca latem,
raczej nie sprzyja na wykonanie trzeciego lęgu. W tym roku w mojej okolicy zamieszkania zlokalizowałem cztery gniazda grzywaczy siedzących na gnieździe.
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Po zniesieniu 2 jajek około połowy kwietnia i po około 15 dniach ich wysiadywania
przez oboje rodziców – samica większą
część doby, samiec natomiast kilka
godzin w ciągu dnia – wylęgają się
młode, które są karmione mleczkiem
z wola przez oboje rodziców. Po około
kilkunastu dniach karmienia papką
z wola, młode są karmione pokarmem
stałym w postaci zielonych, drobnych
części roślin zbieranych przez rodziców
na okolicznych trawnikach. Z obserwacji wynika, że są to wierzchołki wzrostu
Młode grzywacze w gnieździe
roślin (gwiazdnica pospolita, mniszek
pospolity, płatki wiosennych kwiatków,
drobne listki brzozy itp.). Po około 4
tygodniach młode opuszczają gniazdo,
chociaż jeszcze nie potrafią latać, ale
„łażą” po gałęziach. W zasadzie obserwacja młodych grzywaczy w gnieździe
lub po opuszczeniu gniazda jest bardzo
utrudniona, ze względu na fakt, że
zachowują się bardzo cicho, nie wydają
Młode grzywacze po wyjście z gniazda pod opieką dorosłego
żadnych dźwięków w porównaniu do
innych ptaków wylęgniętych w budkach. Z moich obserwacji wynika, że pierwsze lęgi
grzywaczy są na ogół nieudane, do czego przyczyniają się sroki, niszcząc jajka, młode
w gnieździe lub nawet młode już po opuszczeniu gniazda. Sroki w tym czasie mają
w gnieździe dorastające młode i muszą im zabezpieczyć pokarm pochodzenia zwierzęcego, bowiem są drapieżnikami. Byłem świadkiem, jak sroki strąciły z drzewa młodego,
lotnego grzywacza na ziemię i go dobijały. Zrobiły to
w prosty sposób, a mianowicie oślepiły go i musiał
spaść na ziemię, a na ziemi pomagały im w tym jeszcze kawki. Tak się dzieje w przyrodzie. Z moich wieloletnich obserwacji wynika, że grzywacze, jak i synogarlice nie wyprowadzają pierwszych lęgów, natomiast następne już tak ze względu na fakt, że młode sroki po opuszczeniu gniazda po jakimś czasie
gdzieś odlatują i do jesieni jest spokój. Do tego przyczyniają się jeszcze kwiczoły, które jeśli gniazdują
gdzieś w sąsiedztwie, przepędzają bezwzględnie
sroki z tego rejonu, atakując je w locie. Tak się dzieje
Grzywacz gniazdujący na poddaszu
na terenach miejskich. Na terenach wiejskich zazwyczaj udają już pierwsze lęgi.
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Po około 6 do 8 tygodniach od opuszczenia gniazda, młode grzywacze zaczynają się
pierzyć, tak, aby do jesieni wymienić upierzenie na upierzenie ptaka dorosłego.
Na wiosnę następnego roku są już dojrzałe do zakładania pary lęgowej. Pod koniec
lata, niejednokrotnie widać jak stada grzywaczy lecą po żniwach na pola, gdzie intensywnie żerują, zbierając nasiona chwastów, rzadziej ziarna zbóż, różnego rodzaju owady, robaki itp. Tam gdzie rosną dęby i buki, zbierają lub zrywają żołędzie i bukwie.
Grzywacze należą do nielicznych ptaków, które zjadają stonkę ziemniaczaną.
Pod koniec września i w październiku można zaobserwować duże stada grzywaczy,
które są przelotem ze wschodu i północy Europy na zimowiska, znajdujące się na południu Europy lub na północy Afryki. Zatrzymują się na kilka dni na terenie Polski,
szczególnie tam gdzie intensywnie owocowały buki.
Chciałbym nadmienić, że grzywacz należy do ptaków łownych i zgodnie z Prawem
łowieckim, okres polowań na te ptaki przypada od 15 sierpnia do 30 listopada.

Zdjęcia Autora
Bibliografia
− Jan Sokołowski, Ptaki ziem polskich, t. II, Warszawa 1972 rok;
− Detlef Singer, Atlas ptaków Europy, Warszawa (brak daty wydania) – oryginał,
Stuttgart 2001 rok;
− Ptaki Europy (Opracowanie zbiorowe), Warszawa 1991 rok
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DOMOWE PTAKI OZDOBNE
Manfred Uglorz

AMADYNKA DŁUGOSTERNA
Systematyka
Nazwy:

Łacińskie:

Polskie:

Inne:

Gromada:

Aves

ptaki

Angielska:

Long-tailed Finch

Rząd:

Passeriformes

wróblowe

Czeska:

Amadinka červenozobá

Rodzina:

Estrildidae

astryldowate

Francuska:

Diamant à longue queue

Rodzaj:

Poephila

Poephila

Niemiecka:

Spitzschwanzamadine

Gatunek:

Poephila acuticauda

Amadynka długosterna

Rosyjska:

Острохвостая травяная
амадина

EKOLOGIA
 Zasięg występowania
Amadynka dugosterna żyje w Australii. Występuje w dwóch podgatunkach. W części północno-wschodniej Australii występuje
podgatunek czerwonodzioby − Poephila acuticauda hecki, w części zachodniej tego terytorium żółtodzioby − Poephila acuticauda
acuticauda.
Amadynka długosterna przez polskich hodowców astrild, nazywana jest często amadynką ostrosterną. Obie nazwy opisują ogon amadynki długosternej.

 Zajmowane stanowisko
Występuje na terenach trawiastych, porośniętych krzewami i nielicznymi drzewami.
Unika gęsto zadrzewionych terenów. Żywi się różnymi ziarnami roślin trawiastych, ale
nie gardzi drobnymi owadami. W locie para porozumiewa się między sobą. Samczyk
odzywa się ‘uiht, samiczka zaś mu odpowiada − ‘ueeht’.
Amadynki długosterne budują gniazda w koronach drzew lub w krzewach.

https://griffithecology.com/research/long-tailed-finch/
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MORFOLOGIA
Amadynki długosterne są ptakami bardzo żywotnymi, niepłochliwymi, o pięknej budowie, z dość długimi środkowymi sterówkami w ogonie, dzięki którym osiągają
całkowitą długość 15 cm. Sterówki są dłuższe, aniżeli cały korpus.
Hodowane w Europie od drugiej
połowy XIX wieku, dobrze się
zaaklimatyzowały i nie są zbyt
wrażliwe na niższe temperatury.
Jednak w zimie powinne być trzymane w pomieszczeniach ogrzewanych.
Oczy i brwi amadynek długosternych są ciemne, skoki czerwone, a dziób w zależności od
podgatunku czerwony lub żółty.
Podgatunek żótodzioby ma rów- https://birdsoftheworld.org/bow/species/lotfin1/cur/introduction
nież żółte skoki. Dymorfizm płciowy jest mało wyraźny.
Głowa ptaka jest w kolorze szarego szafiru. Między dziobem a okiem występuje ciemnoszafirowa szeroka kreska (kantarek). Pod dziobem występuje podobnej barwy tzw.
śliniak, który u samiczki jest nieco mniejszy niż u samca. Brzuch i pierś jest barwy jasno
brunatnej, podobnie plecy i skrzydła, lecz z domieszką barwy szarej. Na piórach podogonowych wyraźnie widoczny jest poprzeczny szeroki ciemny pasek.

HODOWLA
 Pomieszczenia do hodowli
Amadynki ostrosterne mogą być hodowane zarówno w wolierach, jak i klatkach,
jednak niezbyt małych. Wystarczy jednak klatka o wymiarach 100 x 60 x 60 cm. Nie
lubią samotności, dlatego powinny być trzymane parami lub w wolierze z innymi
amadynkami. Wskazane jest umieszczenie w wolierze dużej donicy z różnymi trawami.
Chociaż nie przeszkaza im zmienna temperatura, to jednak dłużej nie powinny
przebywać w pomieszczeniu o temperaturze niższej aniżeli 10o C.
Dzięki pracy hodowlanej, powstało wiele odmian barwnych, między innymi biała,
cynamowa, kremowa, izabelowa.

 Pokarm
Amadynki długosterne karmimy prosem zwyczajnym, prosem węgierskim, włośnicą
berem, kanarem oraz prosem afrykańskim, najlepiej w kłosach. Także podajemy im
tartą marchewkę z jabłkiem. Latem podaje się dodatkowo nasiona traw, niekoniecznie
dojrzałe, a także gwiazdnicę i drobno posiekane listki mniszka lekarskiego. Niezbędny

22

Kwartalnik nr 27 (lipiec – wrzesień 2020)
jest dodatek pokarmu zwierzęcego, np. gotowane jajko i mączniki, szczególnie w okresie rozrodu.

 Rozmnażanie
Amadynki długosterne mogą być rozmnażane zarówno w wolierze, jak i w klatkach,
w których trzymamy tylko jedną parę. W okresie rozrodu mogą być agresywne
w stosunku do innych par swojego gatunku, jak i innych ptaków. Najlepiej kiedy amadynki długosterne same łączą się w pary. W okresie rozrodu temperatura nie powinna
spadać poniżej 200 C.
Ze względu na długi ogon, budki lęgowe lub koszyczki z wejściem z boku, powinny
być dla nich nieco większe, aniżeli dla innych amadynek. Krzak lub roślina ozdobna
umieszczona obok klatki lub wewnątrz pokojowej woliery, zachęca ptaki do gniazdowania.
Konieczne jest dostarczenie ptakom dużo materiału do budowy gniazda, np. cienkich, suchych traw, mchu, włókna sizalowego lub kokosowego. Budują gniazda niedbale, ale kontrola gniazda nie jest wskazana, ponieważ ptaszki mogą nie wrócić do
gniazda. Nie lubią otwartych gniazd, wolą budki z jednym otworem.

https://griffithecology.com/research/long-tailed-finch/

Samiczka znosi od 4 do 6 jaj , wysiaduje je przez 13, lub 14 dni. Samczyk zmienia
samiczkę tylko na parę minut, aby się napiła i pożywiła. Młode amadynki obrączkuje
się około 8. dnia życia obrączką o średnicy 2,7 mm.
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Po dwudziestu dniach młode opuszczają gniazdo. Po wyjściu z gniazda potomstwo
jest nadal karmione przez rodziców, najczęściej przez samca, bowiem w tym czasie
samica już wysiaduje kolejne jajka. Młode ptaki, które samodzielnie pobierają pokarm,
należy odłączyć od rodziców. Do czterech miesięcy rysunek upierzenia staje się wyraźny, jednak barwa upierzenia młodych jest matowa.
Amadynki długosterne szybko dojrzewają płciowo, ale nie od razu po osiągnięciu
dojrzałości płciowej nadają się do gniazdowania. Można je łączyć w pary dopiero wtedy, gdy osiągną wiek co najmniej 10 miesięcy, a lepiej po roku.

RODZIME RASY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (c.d.)
RASY RODZIME GĘSI
Do rodzimych ras gęsi należą m. in. gęsi biłgorajskie, pochodzące z okolic Biłgoraja
(woj. lubelskie).

Gęś biłgorajska
Gęsi biłgorajskie (Bi) zakupiono od rolników ze wsi z okolic Biłgoraja w 1971 i w 1973
roku. Stado uzupełniono gęsiami biłgorajskimi ze zlikwidowanej fermy Rolniczego Zakładu Doświadczalnego AR Lublin w Uhrusku, pow. włodawski. Dokumentacja hodowlana prowadzona jest od 1971 roku.

Gęsi biłgorajskie cechuje dobra zdrowotność, dobre umięśnienie i małe otłuszczenie tuszki, dobre wykorzystanie paszy i znaczny udział puchu w podskubach. Gęsi te
mogą być przydatne do uzyskiwania wartościowych mieszańców towarowych. Jedyne
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w kraju stado gęsi biłgorajskich do połowy 2006 roku utrzymywane było w Zakładzie
Hodowli Drobiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a obecnie znajduje się w posiadaniu hodowcy indywidualnego w Puchaczowie woj. lubelskie. Gęsi tej
rasy od 2012 roku są również utrzymywane na fermie, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Wzorzec tej rasy gęsi przedstawia się następująco: upierzenie białe, łapy i dziób
barwy pomarańczowoczerwonej, nogi mocne krótkie, szyja dosyć długa, dobrze umięśniona, proporcjonalna do wielkości ptaka, zgrabna i delikatna głowa oraz harmonijna
budowa ciała. Masa ciała 11-tygodniowych gąsiorów wynosi około od 3,5 do 4,2 kg,
gęsi około od 3,1 do 3,8 kg, a nieśność około od 30 do50 jaj w sezonie.
Wielkość stada podstawowego wynosi: gęsi – 250, gąsiorów ‒ 68
Polska jest największym producentem gęsiny, puchu i pierza w Europie. Gęsi stanowią około 10% pogłowia drobiu w Polsce. Większość mięsa gęsiego trafia na eksport, ponieważ w Polsce spożycie tego gatunku mięsa jest niezwykle niskie i ma na to
wpływ cena detaliczna mięsa gęsiego, która jest raczej mało przystępna w porównaniu
do cen mięsa innych gatunków drobiu. Hodowla gęsi w Polsce ciągle się rozwija i rośnie ilość producentów. Koszty żywienia (pastwisko) i utrzymania są stosunkowo niskie, a ceny żywca wysokie.

Gęś biała kołudzka
Gęś biała kołudzka obecnie stanowi ok. 90% krajowego pogłowia gęsi. Jest najliczniej
i najpowszechniej chowaną rasą gęsi do tuczu na polskich fermach. Gęś biała kołudzka
została wyhodowana w Kołudzie Wielkiej z gęsi białej włoskiej, której pisklęta zostały
sprowadzone w 1962 roku z duńskiej fermy gęsi.
W Doświadczalnym Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, pow. inowrocławski
prowadzono badania nad różnymi rasami gęsi, w celu wyhodowania mieszańców
o wysokiej produkcyjności. Wtedy powstała myśl o wytworzeniu nowej rasy tzw. „krajowej gęsi uszlachetnionej”, która w perspektywie miała ujednolicić krajowe pogłowie
gęsi. Dzięki wieloletniej pracy hodowlanej uzyskano stado gęsi o zakładanych wskaźnikach przyrostów wagi, nieśności, zapłodnień i wylęgowości.
Dopiero w roku 1993 postanowiono tym gęsiom nadać nazwę handlową: Gęś Biała
Kołudzka (nazwa handlowa pisana dużymi literami). Natomiast w 2012 roku Minister
Rolnictwa nadał tym gęsiom status rasy o nazwie: gęś biała kołudzka (nazwa rasy jest
pisana małymi literami).
Wzorzec rasowości. Gęsi tej rasy mają małą głowę i wąski, dość długi, pomarańczowy
dziób. Oczy są dość duże i umieszczone wysoko na głowie. Szyja jest w kształcie litery
„S”, dość długa i smukła. Pierś dobrze umięśniona, zaokrąglona, tułów długi i szeroki.
Brzuch jest zaokrąglony z podwójną fałdą. Nogi są mocne, dość krótkie, stopy wyposażone w błonę pławną. Odcień barwy nóg jest taki sam jak dzioba. Gęsi mają białe
ubarwienie piór.
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Gąsiory są masywniejsze i inaczej zbudowane niż gęsi. Mają głębszy tułów i bardziej
spionizowaną postawę ciała. Dorosłe gąsiory ważą od 6 do8 kg, a gęsi od 5 do7 kg.

Gęsi białe kołudzkie zostały wyselekcjonowane i podzielone na dwa rody: ojcowski
i mateczny. Tworząc ród ojcowski doskonalono przede wszystkim cechy mięsne i reprodukcyjne. Rody mateczne są doskonalone pod względem reprodukcji i zdrowotności.
Cechy reprodukcyjne, to przede wszystkim: procent jaj zapłodnionych i ich wylęgowość, nieśność w sezonie, oraz parametry wielkości i jakości jaj.
Gęsi białe kołudzkie cechuje wysoka nieśność: 50 ‒ 70 jaj w sezonie, o masie 160 –
170 g. Jaja charakteryzują dobre wskaźniki zapłodnienia, do 90% oraz bardzo dobre
wskaźniki wylęgowości.
Gęsi tej rasy wykazują małe zainteresowanie wodzeniem i wychowywaniem piskląt.
Ma to znaczenie w chowie intensywnym stada. Gęsi te doskonale nadają się na końcowe dotuczanie owsem. Po uboju od gęsi uzyskuje się bardzo dobrej jakości pierze
w ilości około 300 g.
Gęsi białe kołudzkie są wykorzystywane do krzyżowań z innymi rasami gęsi regionalnych w celu podniesienia ich mięsności.
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Wyhodowano dwa rody gęsi: mięsny – W 33 i nieśny W 11, oraz mieszańca tych
rodów, który jest przeznaczony do tuczu owsianego.
Wielkość stada podstawowego wynosi: gęsi – 8300 i gąsiorów – 2200
Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz
www.rynek-rolny.pl ; www.polskabialages.pl
Opracowanie materiałów i zdjęcia gęsi: Zdzisław Jakubanis

WZORCE
BOSZOTAŃSKI WYWROTEK (EE 952)
N: Botoschaner Tümmler, F: Culbutant de Botosani, A: Botoschan Tumbler, R: Jucător
de Botoşani.

Pochodzenie
Rumunia. Wyhodowany został w mieście Botoșani (Botoszani), w trzeciej dekadzie XX
wieku, poprzez skrzyżowanie wywrotków z niemieckimi dwuczubymi turkotami i dwuczubymi lotnymi z Jassy.

Charakterystyka ogólna
Średniej wielkości (33-34 cm długości), o nieco podniesionej postawie; krótkimi, bogatymi w pióra łapciami, dwuczuby lub tylko z rozetą na czole.
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Cechy rasowości
Głowa:

mała, zaokrąglona, z dużą okrągłą rozetą (goździkiem) na czole, opadającą na dziób. Może być z koronką lub bez koronki.
Oczy:
białe (perłowe) dla odmian jednokolorowych, plamistych i pstrokatych,
czarne dla gołębi z kolorową lub z białą głową.
Brwi:
jasne u odmian jednokolorowych i czerwone u pozostałych odmian.
Dziób:
średniej długości, cienki, lekko wygięty, jasny.
Szyja:
średniej długości, noszona pionowo, lekko zakrzywiona z tyłu.
Pierś:
szeroka, lekko uniesiona i wypukła.
Plecy:
szerokie, lekko pochyłe, w jednej linii z ogonem.
Skrzydła:
długie, przylegające do tułowia, noszone na ogonie.
Ogon:
długi, w jednej linii z plecami, płaski, z 12 sterówkami.
Nogi:
średniej długości, pokryte piórami aż do końca pazurków; łapcie bogate
w pióra o długości od 6 do 10 cm.
Upierzenie: miękkie, ściśle przylegające do ciała.

Kolory i rysunki
Jednobarwne oraz dwu, lub wielobarwne.
− Gołębie jednobarwne występują w kolorze białym, czarnym, czerwonym, żółtym,
brązowokasztanowym, oberżynowym w odcieniu szarości lub czerwieni.
− Barwnogłówki mają biały korpus i kolorowe głowy. Występują w kolorze czerwonym, żółtym, czarnym i brązowokasztanowym.
− Białogłówki mają na kolorowym tle białą głowę, górną część szyi, brzuch i ogon.
− Z kolorowym grzbietem mają na kolorowym tle biało upierzoną głowę, górną część
szyi, skrzydła, klatkę piersiową i łapcie. Zgodnie z kolorowym tłem, występuje odmiana czarna, czerwona, żółta i oberżynowa.
− Pstrokate mają na kolorowym tle pojedyncze białe pióra.
− Plamiste mają nieregularnie rozmieszczone kolorowe plamy na tle białego upierzenia.

Duże wady
Masywny szkielet; duży rozmiar ciała; pozioma postawa; za długie lub za krótkie nogi;
skrzydła noszone pod ogonem; czerwone brwi u jednobarwnych; błędy w rysunku;
tzw. cięte oczy; krzywy i nierówny goździk i koronka, połamane, za krótkie lub za długie
pióra w łapciach.

Dane do oceny
Wygląd ogólny – budowa i postawa – głowa (kształt, goździk, koronka, brwi i oczy) –
kolor i rysunek – łapcie.

Obrączka nr 10.

28

Kwartalnik nr 27 (lipiec – wrzesień 2020)
Uwaga!
Wzorzec niemiecki z 2004 roku, uznaje tylko odmiany jednobarwne (biały, czarny,
czerwony, żółty) oraz z barwną głową (czarny, brązowy, czerwony i żółty. U odmiany
czarnej dopuszcza się delikatne obrzeżenie piór).
Przykładowe zdjęcia
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WŁOSKI POCZTOWY WYSTAWOWY (EE 70)
N: ITALIENESCHE SCHAUBRIEFTAUBE, F: VOYAGEUR ITALIEN D’EXPOSITION;
A: ITALIAN BEAUTY HOMER; W: VIAGGIATORE ITALIANO

Pochodzenie
Około 1900 roku we Włoszech, podjęto pracę nad powstaniem włoskiego pocztowego
wystawowego. Materiałem wyjściowym były gołębie pocztowe powyżej średniej wielkości, z mocno rozwiniętymi woskówkami.

Charakterystyka ogólna
Jest to krzepki, dobrze umięśniony, zwarty gołąb typu wystawowego, o umiarkowanie
wyprostowanej postawie, o zaokrąglonej głowie, charakteryzującej się dobrze rozwiniętymi woskówkami w kształcie dwóch klinów, które powiększają się wraz z wiekiem
gołębia.

Charakterystyka rasowości
Głowa:

Oczy:

mocna, proporcjonalna do wielkości gołębia, z profilu delikatnie zaokrąglona, bez załamań od czoła do karku, rozszerza się lekko
w kierunku potylicy i łagodnie łączy się z szyją.
z jaskrawoczerwoną tęczówką; gołębie białe mają czarne oczy.
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Brwi:

składają się dwóch koncentrycznych okręgów, jasnego koloru, przypudrowane.
Dziób:
mocny, dobrze zamykający się, obie części są o jednakowej wielkości;
linia między górną a dolną częścią dzioba musi przechodzić przez środek oka; u czarnych, niebieski z czarnymi pasami i niebieskich grochowych jest czarny, u czerwonych z pasami i czerwonych grochowych
również czarny; u srebrzystych, srebrzystych z pasami, srebrzystych
grochowych w kolorze rogowym; u białych cielisty; u pstrokatych i magnani zgodny z kolorem tła.
Woskówki: dobrze rozwinięte, widziane z boku mają klinowaty kształt, zaczynają
się zaraz za czubkiem dzioba, stopniowo wznoszą się i rozszerzają w kierunku czoła i kończą się nieco za nasadą dzioba; u młodych gołębi mają
delikatną, regularną strukturę i są przedzielone podłużnym rowkiem;
u dorosłych stopniowo zwiększają swoją objętość, ale bez tworzenia
nieregularnych narośli na obu częściach dzioba; u dorosłych dozwolona
jest niewielka brodawka na dolnej części dzioba.
Szyja:
średniej długości, mocna i pełna na styku z tułowiem, stopniowo zwęża
się ku górze; podgardle dobrze zaokrąglona, bez żyły.
Pierś:
zaokrąglona, pełna, lekko wystająca do przodu.
Plecy:
szerokie na wysokości łopatek, zwężają się w kierunku ogona, nieco
pochylone.
Skrzydła:
mocne, szerokie, dobrze zakrywające plecy; lotki spoczywają na ogonie
i nie sięgają końca ogona.
Ogon:
dobrze zwarty i wąski, stosunkowo krótki, z plecami tworzy prostą linię;
nie dotyka ziemi.
Nogi:
średniej długości, mocne, bez piór; podudzia mocne.
Upierzenie: ściśle przylegające do ciała, napięte, twarde.

Kolory
Niebieski pasami, niebieski grochowy, srebrzysty, srebrzysty z pasami, srebrzysty grochowy, czerwony grochowy, czarny, biały, magnani (wielobarwny), nakrapiany, czerwony, czarny pstrogłowy, srokaty.

Kolory i rysunek
Kolory powinny być czyste, chociaż nie są one decydującym elementem przy ocenie.
U gołębi czarnych z pstrą głową, czarne pióra przeplatają się białymi w stosunku do
50%. Magnani mogą mieć kolor tła o różnej intensywności.

Duże wady
Ciało: za słaby kościec, noszone poziomo, za krótkie lub za długie i za wąskie; głowa
wąska, spłaszczona lub kanciasta; dziób długi, cienki i spiczasty, nie domykający się;
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słabe lub zbyt porowate woskówki, o nierównym kształcie; zbyt grube brwi; długi i szeroki ogon; skrzywiony mostek; wyblakły kolor oczu.

Dane do oceny
Ogólny wygląd – figura i postawa – kształt głowy – dziób i woskówki – oczy i brwi –
upierzenie i kolor.

Obrączka numer 9.

http://www.pigeontype.info/2018/07/22/italian-beauty-homer-pigeons/

www.agraria.org/colombi/viaggiatoreitaliano.htm
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BOŚNIACKI PIEJĄCY (ANG. BOSNIAN CROWER)

Kogut i kura rasy bośniacki piejący (autor M. Różewicz)

Pochodzenie
Jest to rasa wywodząca się z terenów Bałkanów, jak sama nazwa wskazuje z terenów
Bośni i Hercegowiny. Koguty tej rasy wyróżnia przeciągły odgłos piania, dlatego też
zaliczane są do grupy ras długopiejących. Dokładna data powstania tej rasy, jak i szczegółowy proces jej wytworzenia nie są dokładanie znane. Z bezpośrednich relacji hodowców wynika, że długopiejące kury znane na terenach Bałkanów od dawna, w większość z wchodzących w skład tego rejonu krajów posiada własne rasy, które charakteryzują się cechą długiego piania. Wysoce prawdopodobne jest, że przodkami tej rasy
były lokalne kury krzyżowane z kogutami tureckiej rasy denzil. Widoczne jest to pokroju obu ras. Różnicuje je jednak kolorystyka upierzenia, bowiem bośniacki piejący występuje wyłącznie w białej odmianie barwnej, natomiast denzi w liczniejszych wariantach kolorystycznych.

Charakterystyka ogólna
Bośniacki piejący to rasa kur ogólnoużytkowych. Od kur uzyskuje się około 100 jaj
rocznie o masie około 55g w białej skorupie. Koguty, jak również starsze kury przeznacza się na cele kulinarne. Cenione są zwłaszcza koguty, gdyż mają mocne umięśnienie i
dość wysoka masę ciała w zakresie 2,5-3kg. Kura może osiągnąć masę ciała 1,8-2,0kg.
Uwagę zwraca dość duża głowa, zwłaszcza u kogutów. Duży pojedynczy, prosty grzebień, masywne dzwonki oraz krótki i silny dziób nadają jej kształt okręgu. Zausznice
powinny być czerwone. Oczy powinny mieć intensywnie pomarańczowe tęczówki.
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Dziób barwy cielistoszarej. Skoki powinny mieć mocno wysyconą barwę łupkowoszarą.
Hodowcy zwracają uwagę, że jest to rasa o żywym temperamencie, chętnie żerująca
na pobliskich terenach oraz odporna na warunki środowiskowe. Znaczącą część pożywienia stanowią ziarna zbóż, natomiast są to ptaki dość samodzielne przez co są sobie
w stanie zapewnić urozmaicona dietę w postaci zielonek i owoców oraz owadów z dostępnych otwartych terenów ściernisk, sadów i pobliskich łąk. Jest to rasa mało znana
w krajach Europy Zachodniej, a nawet w sąsiadujących z Bośnią i Hercegowiną państwach. Hodowcy z Bośni największą wagę przywiązują do zachowania rasy bez kierunkowej selekcji na cechy pokroju. Wobec ptaki, mimo pewnych kryteriów budowy,
nie reprezentują ujednoliconego typu i pokroju. Brak jest także zainteresowania inicjatywą rejestracji rasy i jej standardu.

Cechy budowy koguta
Głowa: dość duża, proporcjonalna kształtem przypominająca okrąg
Dziób: krótki, gruby, masywny z lekko zakrzywioną górną częścią
Grzebień: pojedynczy, stosunkowo duży, o od 4 do 6 dobrze uformowanych, lekko
skierowanych do tyłu ząbkach. Blaszka powinna dość długa i unosić się
do góry.
Oczy: intensywnie pomarańczowe tęczówki.
Policzki: gładkie, pozbawiona piór, puchu intensywnie czerwone
Zausznice: Zausznice w kształcie migdałów, gładkie, czerwone
Dzwonki: dość długie, masywne, szerokie i zaokrąglone.
Szyja: średniej długości, masywna o stromo opadającej linii
Ramiona: szerokie.
Grzbiet: krótki i szeroki, o płaskiej linii w kierunku do ogona.
Siodło: nieliczne, krótkie pióra żółtosłomkowe, sięgające końcami lotek skrzydła.
Skrzydła: dobrze rozwinięte, nieco opadające i blisko ciała.
Pierś: nieco wysklepiona do przodu, mocno umięśniona, szeroka i zaokrąglona.
Brzuch: Nieco podniesiony, dobrze umięśniony.
Ogon: noszony dość wysoko, nieco cofnięty w stronę głowy, tworzący kształt tzw. wiewiórczego ogona. Nieliczne, krótkie i mocno zagięte sierpówki. Sterówki liczne mocne,
szerokie i proste.
Podudzia: dobrze rozwinięte i stosunkowo mocno opierzone
Skoki: dość długie, z drobnymi łuskami, szaro-niebieskiego (łupkowego).
Palce: 4 dobrze rozłożone palce.
Upierzenie: wyłącznie czysto białe za wyjątkiem piór siodła i grzbietu, gdzie często
miewają barwę słomkowożółtą.
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Cechy budowa kury
Głowa: proporcjonalna, mniejsza niż u koguta.
Grzebień: pojedynczy, o mniejszych ząbkach.
Grzbiet: linia grzbietu jest dłuższa niż u koguta

Odmiany barwne
Znana i kultywowana jest obecnie hodowla białej odmiany barwnej.

Cel hodowli
Hodowcy zajmujący się hodowlą rasy pragną kultywować jej tradycje oraz zachować
odrębność rasy od pozostałych ras długopiejących jako elementu ich tożsamości narodowej i dziedzictwa narodowego. Pomimo braku skoordynowanych działań hodowlanych, choć z pewnymi różnicami regionalnymi, utrzymany zostaje typ pokroju i użytkowość rasy. Nadal ważną cechą, charakterystyczną dla rasy pozostaje również długość piania oraz dźwięczność i czystość jego fraz.
Tekst na podstawie:
− Hristo Lukanov, Balkan Longcrowing Chicken Breeds, Aviculture-Europe Foundation

https://www.researchgate.net/publication/317646762_BALKAN_LONGCRO
WING_CHICKEN_BREEDS_Text_and_photos.
− Stojiljković G., Rózewicz M. (2019), Pochodzenie i charakterystyka ras kur długopiejących z terenu Bałkanów. Polskie Drobiarstwo, (12).
Opracowanie: Marcin Różewicz

KOGUT RASY BOŚNIACKI PIEJĄCY (ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA-CREATIVE COMMONS CC BY-SA 4.0)
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KACZKA SAKSOŃSKA
N: Sachsenenten, F: Canard de Saxe , A: Saxony

Pochodzenie
Kaczka saksońska została wyhodowana przez Alberta Franza z Chemnitz (Saksonia/Niemcy). Użyto kaczek ruańskich, pomorskich niebieskich i pekinów niemieckich oraz prawdopodobnie także kaczek orpingtońskich. Franz rozpoczął hodowlę
w 1930 roku. W 1934 r. po raz pierwszy pokazał nową rasę. Po wojnie pozostało tylko
kilka ptaków; A. Franz musiał ponownie rozpocząć hodowlę w 1952 roku. Rasa została
uznana w byłej NRD w 1957 r., a w 1958 r. także przez Federację Niemieckich Hodowców Drobiu (BDRG) w RFN. Jedna z najcięższych niemieckich ras kaczek.

Wrażenie ogólne
Szlachetna niebiesko-żółta kaczka należąca i do kaczek barwnych i uformowanych,
która spełnia wysokie wymagania dotyczące jakości i ilości mięsa. Wymagany jest
mocny pokrój kaczki zagrodowej (użytkowej) o długim, szerokim tułowiu bez fałdy
piersiowej, noszonym prawie poziomo oraz właściwe ubarwienie – czyste kolory, dokładny rysunek.

Pokrój i cechy rasowości
Kaczor
Tułów: długi i umięśniony. Błędy: niezgrabny, nieforemny; pokrój niezgodny z pokrojem kaczki zagrodowej (użytkowej); mocno spionowana postawa.
Grzbiet: szeroki i długi, lekko opadający.
Pierś: szeroka, głęboka, bez fałdy piersiowej (kilu). Błędy: kil.
Brzuch: pełny i dobrze wysklepiony/wypukły, nieopadający, bez fałdy brzusznej. Błędy:
tworzenie się fałdy brzusznej.
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Głowa: długa, z płaskim czołem, bez zaznaczonych/wypukłych policzków. Błędy: ciężka/toporna głowa, widocznie wydłużone lub nieprzylegające pióra na szyi (grzywa, nie
czub).
Dziób: średniej długości, szeroki. Żółty z jasnozielonym odcieniem i jasnym paznokciem. Błędy: paznokieć w innym kolorze.
Oczy: ciemnobrązowe. Błędy: inny niż ciemnobrązowy kolor oczu.
Szyja: średniej długości, nie wyglądająca na cienką/szczupłą.
Skrzydła: niezbyt długie, przylegające.
Ogon: zwarty i noszony poziomo.
Podudzia: upierzone.
Łapy: średniej długości, ustawione prawie pośrodku tułowia, drobnej kości, pomarańczowe.
Upierzenie: ściśle przylegające; gęste podpuszenie o jasnym kolorze.
Kaczka
Kaczka przypomina kaczora, z wyjątkiem różnic między płciami. Kolor dzioba żółty
z brązowawym odcieniem i jasnym paznokciem. Błędy: paznokieć w innym kolorze.

Barwa i rysunek
niebiesko-żółta
kaczor: głowa i górna część szyi, aż do zamkniętego białego pierścienia na szyi (obroży), niebieskim gołębim. Dolna część szyi, pierś, łuk skrzydła (nadgarstek) i ramiona
rdzawoczerwone z jasnosrebrzystą obwódką. Brzuch, lotki pierwszego rzędu, grzbiet
i ogon w kolorze beżowym (mąki żytniej). Dolna część grzbietu z kuprem, loczek i podogonie do ujścia kloaki w kolorze niebieskim gołębim. Sterówki szare, bardzo rozjaśnione na bokach ogona. Skrzydła jasnoniebieskoszare z gołębio niebieskimi lusterkami, przednie wykończenie lusterka ciemnoniebieskie; z tyłu lusterko wykończone
ciemnoniebieskim, a następnie jasnym paskiem. Podpuszenie jasne. Błędy: biały śliniak (na piersi), brak pierścienia na szyi (brak obroży), ciemne podpuszenie.
kaczka: głowa, szyja i pierś nasycony grochowożółty/ciemnożółte. Twarz z obu stron
zdobią dwa jasne, prawie białe paski, które zaczynają się u nasady dzioba. Górne paski
biegną ponad oczami i sięgają daleko poza oczy, dolne końcami dotykają oczu. Zabarwienie podgardla sięga dosyć szeroko i pasuje do kremowobiałego koloru cugli. Pokrywy skrzydeł są w kolorze jasnym grochowożółtym z jasnoniebieskawym odcieniem.
Lusterko w kolorze niebieskim gołębim. Przednie obramowanie lusterka w kolorze
gołębim niebieskim, tylne wykończenie z jasnego paska. Kuper i ogon w odcieniu jasnoniebieskim. Podpuszenie jasne. Błędy: biały śliniak (na piersi), ciemne podpuszenie.
Poważne wady: nieforemny tułów, brak pokroju kaczki zagrodowej; mocno pionowa
postawa; tworzenie się kilu (fałdy piersiowej) lub fałdy brzusznej; toporna głowa; inny
niż ciemnobrązowy kolor oczu; widoczna grzywa (wydłużone lub nieprzylegające pióra
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na szyi); różnokolorowy paznokieć dzioba; brak obroży na szyi u kaczora; biały śliniak;
ciemne podpuszenie.
Masa ciała: kaczor - 3,5 kg, kaczka - 3,0 kg.
Minimalna masa jaj wylęgowych: 80 gramów.
Barwa skorupy jaja: biała.
Rozmiar obrączki: 18 mm.
Opracowanie: Małgorzata Zduńczyk
Na podstawie: Der große Geflügelstandard in Farbe. Band 3. Wassergeflügel: Gänse
und Enten, Martin Platzbecker, 2005
https://enten-sv.de/entenrassen/sachsenente/
https://andresgefluegel.hpage.com/sachsenenten-blau-gelb/standard-vonsachsenenten.html
https://www.europastandard.com/raze/_4_sachsenenten.html

DŻYNKA – KARZEŁEK BUŁGARSKI/BREGOWSKI (Z BREGOWA)
BG: Бреговска джинка N: Bulgarische Zwerghühner, A: Bulgarian bantams (Bregovska dzhinka) Na podstawie: https://pticevadi.com/breed-257.html

źródło: https://pticevadi.com/gallery-288.html

Pochodzenie
Wyhodowany w północno-zachodniej Bułgarii w drugiej połowie XX wieku, na terenach wzdłuż Dunaju, (w trójkącie) pomiędzy miastami: Ruse, Silistra, Dobricz, przez
krzyżowanie miejscowych karzełków z kurami czubatymi i łapciastymi.

Wrażenie ogólne
Drobne, lekkie karzełki z krótkim, zaokrąglonym i stosunkowo szerokim tułowiem,
noszonym stosunkowo nisko. Ptaki mają dobrze rozwinięty czubek, grzebień pojedynczy i w różnym stopniu rozwinięte łapcie. Ptaki ozdobne, odporne i niewymagające; doskonałe nasiadki.
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Cechy rasowości koguta
Tułów: mały, stosunkowo szeroki i krótki.
Szyja: mocna, stosunkowo krótka, elegancko wygięta, z bogatą grzywą.
Grzbiet: szeroki, krótki i lekko opadający w kierunku ogona.
Ramiona: szerokie, dobrze zaokrąglone, częściowo zakryte grzywą.
Skrzydła: stosunkowo długie, dobrze przylegające do tułowia, noszone równolegle do
linii grzbietu i stosunkowo nisko (opuszczone końce).
Siodło: pełne, szerokie, z zaznaczonym przejściem w ogon.
Ogon: średniej wielkości, umiarkowanie szeroki u podstawy, średnio otwarty, noszony
pionowo, dobrze upierzony lekko wygiętymi sierpówkami. U starszych kogutów zazwyczaj krótszy.
Pierś: pełna, szeroka i dobrze zaokrąglona, stosunkowo wysoko noszona.
Brzuch: niezbyt szeroki, zwarty, częściowo zakryty skrzydłami.
Głowa: średniej wielkości, zaokrąglona, z czubkiem.
Policzki: czerwone, delikatne. Bez brody.
Grzebień: pojedynczy, średniej wielkości, opadający do przodu przed czubkiem.
Dzwonki: średniej wielkości, zaokrąglone, delikatne, czerwone.
Zausznice: białe, dopuszczalne czerwone z białym środkiem; średniej wielkości, drobne, w kształcie elipsy (regularny owal).
Oczy: duże, żywe, żółtoczerwone do pomarańczowoczerwonych.
Dziób: mocny, niezbyt duży; rogowy, ciemny u nasady.
Czubek: średniej wielkości, bogato upierzony, stosunkowo zwarty, z dobrze zaznaczonym tyle, składający się z licznych długich i wąskich piór, skierowanych w górę i do
tyłu, sięgających górnej części szyi.
Podudzia: dobrze upierzone, częściowo schowane pod skrzydłami; wyraźnie zaznaczone „sępie pióra”.
Skoki: średniej długości, dobrze upierzone, cieliste do ciemnych, w zależności od barwy upierzenia.
Palce: cztery, dobrze upierzony palec zewnętrzny. Lekko wytarte lub połamane pióra
na palcach nie są błędem.
Upierzenie: bogate, ściśle przylegające do ciała.

Cechy rasowości kury
Z wyjątkiem cech związanych z płcią przypomina koguta. Kura ma masywniejszą
i bardziej zwartą budowę niż kogut, niższą i nie tak wyprostowaną postawę. Pierś jest
niżej noszona, zaokrąglona i szeroka. Ogon wysoko noszony, niezbyt duży i otwarty.
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Brzuch obszerny i szeroki, częściowo zakryty skrzydłami. Grzebień pojedynczy – stojący
lub opadający przed czubkiem. Czubek średniej wielkości, zwarty, bez wystających piór.

Duże wady cech rasowości
duży tułów; bardzo wydłużony kształt ciała; za wysoko noszony tułów; nisko noszony
ogon; mocno rozwinięty lub zamknięty ogon; zbyt duży lub zaokrąglony czubek
u koguta; brak zwartości i objętości czubka u kur; słabo zaznaczona łapciastość, brakujące lub słabo zaznaczone „sępie pióra”.

Odmiany barwne
Upierzenie ma barwę głównie czarno-białą pstrą lub trójbarwną.
Czarno-biała: główna barwa czarna z lekkim zielonkawym połyskiem. U koguta dozwolona obecność pojedynczych rdzawych piór w grzywie i siodle. Pióra zakończone białymi kropkami lub nieregularnymi białymi plamkami. Czysto białe plamy są dozwolone
w skrzydłach i ogonie (pióra długie). Starsze ptaki mają większy udział bieli niż czerni.
Skoki i dziób ciemnego koloru.
Duże wady: brak połysku na piórach; zbyt dużo bieli u młodych ptaków;
Czerwona (trójbarwna): główna barwa jasnoczerwonobrązowa z połyskiem. U koguta
grzywa i siodło są w większości złocistobrązowe, a pierś czarno-biała. Skrzydła białe lub
białe z pojedynczymi brązowymi lotkami. U kur pióra mają białą końcówkę w kształcie
kropki lub nieforemnej plamki na brązowo-szarawo-czarnym tle. U dorosłych ptaków
na piersi może dominować biel. Skoki cieliste.
Duże wady: brak połysku na piórach; zbyt dużo bieli u młodych ptaków;
Biała: barwa upierzenia biała u obu płci. U koguta dozwolony jest lekki żółty nalot na
piórach grzywy i siodła. Barwa skoków cielista.
Masa ciała: kogut 600-750 g, kura 500-650 g.
Minimalna masa jaj wylęgowych: 30 g.
Barwa skorupy jaja: jasnokremowa do kremowej.
Nieśność: około 100-120 jaj. Kurki zaczynają się nieść w wieku około 5 i pół 6 miesięcy.
Rozmiar obrączki: kogut - 15, kura - 13.

Galeria
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dr Hristo Lukanov
Opracowanie Małgorzata Zduńczyk –kwiecień 2020
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Materiały


KOSZUA (EE 8)
N: Cauchois, F: Cauchois, A: Cauchois

Pochodzenie: Stara francuska rasa, pochodząca z Caux w Normandii.
Wyhodowana została z garłaczy i gołębi barwnych o łuskowatych tarczach na skrzydłach.
W okresie późniejszym wprowadzono krew gołębi mondainów (czyt. mondenów) i karno
Głowa długa, średniej wielkości, z wypełnionym
czołem, patrząc z boku głowa wydaje się względnie
mała w stosunku do korpusu.

Oczy pomarańczowo-czerwone, u odmian z genem rozjaśniającym
nieco jaśniejsze. Brwi: wąskie, w zależności o barwy upierzenia od
ciemnych do fioletowo-czerwonych lub różowych.

Dziób średniej
długości,
mocny, od
czarnego do
ciemnego
u gołębi
w podstawow
ym kolorze
niebieskim lub
czarnym, od
rogowego do
jasnego
u gołębi
w podstawow
ym kolorze
niebieskopłowym oraz
czerwonym
i żółtym.
Woskówki
gładkie i nieco
długie.

Szyja średniej długości, mocno osadzona,
w kierunku głowy zwężająca się, podgardle
dobrze zaokrąglone.

Plecy szerokie w
ramionach, nieco płaskie
i łagodnie opadające.

Ogon długi, szeroki
i zwarty.

Pierś szeroka, zaokrąglona i wysunięta
do przodu.

Nogi średniej długości,
mocne, kolor pazurków
zgodny z kolorem dzioba.

Skrzydła dość długie, zakrywające plecy,
lotki noszone na ogonie i nie krzyżujące
się z sobą.
Rys. Jean-Louis Friedel; Grafika: MU

Kolor i rysunek
Wszystkie odmiany barwne muszą mieć białą tylną część pleców, mogą być bez lub z białym półksiężycem na przedniej stronie szyi. Półksiężyc powinie być
około 4 cm szeroki, znajdować się w górnej części szyi, a jego końce powinny być szpiczasto zakończone i nie sięgać na tylną część szyi.
Łuskowate. O podstawowej barwie niebieskiej i niebiesko-płowej, z możliwie wyrównaną łuskowatością w barwie brązowej, różowej albo białej. Niebieskopłowe z łuskowatością w barwie siarkowej, powinny mieć łuski w kształcie ostrych trójkątów z delikatnymi czarnymi lub ciemnymi obramowaniami. Wymagane
jest, aby wewnętrzne chorągiewki lotek były koloru barwy łuskowatości.
Pasiaste. Niebieskie z brązowymi lub białymi pasami oraz niebiesko-płowe z siarkowymi lub białymi pasami, pasy obrzeżone wąskim czarnym lub ciemnym
42kolorze podstawowym, zaś lotki i ogon nieco jaśniejszy. Biała tylna część
pasem. Czerwono-płowe oraz żółto-płowe mają odpowiednio głowę, pierś, pasy w
pleców powinna być wyraźna. Wszystkie kolory powinny być czyste, bez tzw. „chmurek” i możliwie z pasami biegnącymi przez całą szerokość skrzydeł.
Jednobarwne z równo rozłożonymi, intensywnymi i lśniącymi kolorami.
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NIEREGULARNE RYSUNKI GOŁĘBI DOMOWYCH
U

gołębi udomowionych spotykamy się z różnego rodzaju rysunkami – regularnymi
i nieregularnymi. Do regularnych rysunków zaliczamy rysunek: mnicha, zakonniczki,
barwnogłówki, białogłówki, grzywacza, czajki, jaskółki, łyska, murzyna, strasera gazi;
Kanika pracheńskiego itd.
Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej występujących rysunków nieregularnych,
spotykanych u gołębi rasowych

Plamiste (niem. Scheck, Gescheckte = plamisty, plamistość). Właściwie wszystkie
gołębie białe z ustalonym rysunkiem (np. mnichy, barwnogłówi itp.), są gołębiami
plamistymi. Jednak przyjęło się plamistymi nazywać te gołębie, które mają większe,
nieregularne skupiska białych piór na tle piór barwnych i odwrotnie.
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Rysunek tygrysi. Na kolorowym tle pojedyncze białe pióra, bezwzględnie lotki i ogon
kolorowy, bez białych piór. Rysunek ten występuje często u garłaczy, turkotów i lotnych.

Rysunek gołębi pstrych. Jest to najczęściej spotykany nieregularny rysunek.
Na białym tle małe skupiska pojedynczych kolorowych piór, mniej lub więcej rozsianych, lub na barwnym tle białe pojedyncze pióra. Lotki i sterówki mogą być białe i
kolorowe. Tym różnią się od rysunku tygrysiego.

Fladrowane = mazery (niem. masern = fladrować). Głowa i szyja ciemna, czym bliżej
ogona, rysunek jest coraz jaśniejszy. Skrzydła i sterówki są obramowane. Ale jeśli
gołąb jest zarazem mnichem, wtedy głowa, lotki i sterówki są białe.
Rysunek ten występuje w wielu rasach: gdański wysokolotny, czeska bagdeta, hiszpan, a także u gołębi z rysunkiem gazi (strasery).
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Pstrogłowe (niem. Rieselkopf), najczęściej z podstawowym kolorem jest czarna
barwa upierzenia. Na białej głowie występują pojedyncze barwne piórka (wymagany jest stosunek 50% na 50%). Głowa u pstrogłowych wygląda więc jakby była
oszroniona.

Nakrapiane. Gołębie nakrapiane najczęściej mają kolor podstawowy biały. Na tle
białych piór występują pojedyncze pióra w innym kolorze.
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Cętkowane (niem. Sprenkel). Rysunek gołębia cętkowanego jest wyjątkowo nieregularny. Podstawowy kolor jest biały, na białych piórach występują kolorowe cętki lub
maleńkie plamki.

Z różą. Gołąb z różą ma nieliczne białe pióra na przedniej części skrzydeł, w okolicy
łokci.
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Rysunek gołębia wielobarwnego. Podstawowy kolor najczęściej migdałowy, na tle
którego występują cętki (przynajmniej w trzech kolorach). Samiec ma zdecydowanie
zróżnicowane i wyraźne cętki.

Rysunek kukułki. Podstawowy kolor niebieski, tarcze o równomiernej czarnej grochowatości, delikatne białe piórka na głowie i szyi, białe czółko (nie koniecznie musi
występować), poniżej dzioba śliniak o czysto niebieskim kolorze. Śliniak powinien
być tak duży, aby przy zgiętej głowie koniec dzioba sięgał dolnej krawędzi śliniaka.
Biały rysunek kukułki zaczyna się przy dolnej krawędzi śliniaka i biegnie łukowato po
bokach szyi do końca czubka. Ogon może być biały lub niebieski z ciemną wstęgą.
Inne: DeRoy: podstawowy kolor pomarańczowożółty, pióra pstre lub z plamkami
w kolorze mahoniowym. Może też być pomarańczowo żółty z różą. Kite (kanie): czarne z mocnym metalicznobrązowym połyskiem na szyi, piersi, lotkach i sterówkach.
Agatowe: jedno barwne (czerwone lub żółte) z mniej lub więcej białym piórami, bez
wyraźnie zarysowanego rysunku. Lotki i sterówki kolorowe z bielą wzdłuż stosin.
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Oszronione (szymle) oraz gołębie grochowe (np. niebieski grochowy) nie zaliczamy
do gołębi z rysunkiem.

KĄCIK FILATELISTYCZNY
Poczta Saint Vincent i Grenadyny (niepodległe, wyspiarskie państwo na Morzu Karaibskim, w archipelagu Małych Antyli, ze stolicą Kingstown, monarchia w składzie brytyjskiej Wspólnoty Narodów) wprowadziła do obiegu pocztowego (bez daty) bloczek
znaczków pocztowych pod nazwą „Cudowny świat ptaków”. Na bloczku są pokazane
gołębie, od lewej: pawik ogrodowy (w locie), angielski krótkodzioby lotny, gołąbek
diamentowy, garłacz norwicki i na dole show homer.

Poczta Rumunii w 2005 roku wprowadziła
do obiegu pocztowego bloczek znaczków
przedstawiających gołębie rasowe; góra
od lewej: garłacza angielskiego (właściwa
nazwa), rollera naziemnego, dół od lewej:
jakiś garłacz hiszpański, mooki (muki).
Pozostałe nazwy nie odpowiadają gołębiom na zdjęciach
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Poczta Tanzanii wprowadziła do obiegu pocztowego (bez daty) bloczki znaczków pocztowych przedstawiających zwierzęta domowe na farmie: kury, indyki, krowy, świnie,
kaczki, psy, osły, konie, kozy i owce.

49

Kwartalnik nr 27 (lipiec – wrzesień 2020)

Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis

Fot. 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
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