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II Europejska Wystawa
Garłacza Górnośląskiego Koroniastego
19 i 20 listopada br. w Kozach k. Bielska-Białej odbyła się II Europejska Wystawa Garłacza Górnośląskiego Koroniastego.
Zorganizowana została ona przez Internationaler Starwitzer Club e.V. (Europejski Klub Garłacza Górnośląskiego
Koroniastego) oraz Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej, pod patronatem Polskiego Związku Gołębi
Rasowych i Drobnego Inwentarza.
Powierzenie OZHDI w Bielsku-Białej zorganizowania wystawy jest
wyrazem dostrzeżenia przez Europejski Klub Garłacza Górnośląskiego Koroniastego osiągnięć hodowlanych i doświadczeń w organizowaniu konkursów górnośląskiego garłacza przez OZHDI.
Do Europejskiego Klubu Garłacza Górnośląskiego Koroniastego
należą hodowcy z Polski, Niemiec,
Czech, Słowacji, Holandii, Austrii,
a nawet z USA.
Wystawa została objęta patronatem honorowym starosty bielskiego – p. Andrzeja Płonki.
Kierownikiem wystawy w Kozach był kol. Kazimierz Majer. W zorganizowaniu
wystawy pomagał mu przewodniczący OZHDI w Bielsku-Białej, prezes OZHDI w
Bielsku-Białej, kol. Andrzej Liwczak oraz pozostali członkowie zarządu (Leszek
Zając, Kazimierz Frąc, Robert Turała), a także hodowcy: Jan Pieczonka, Henryk
Strach, Krzysztof Kulak, Zygmunt Herok, Leonard Brzozowski, Tadeusz Kondela,
Wojciech Panek, Jan Mola oraz Stanisław Kasprzak.
Na wystawę zgłoszono 570 gołębi. Wystawiono jednak 553 gołębie w 27 odmianach barwnych (Zob. tabela 1). Gołębie oceniali sędziowie: Hartmut Schulz (D),
Matthias Beutel (D), Günther Krüger (D), Krzysztof Kanicki (Pl), Tomas Sousedik
(Cz).
Hodowcy z Niemiec ufundowali sztandar Klubu i prosili, aby jego poświęcenie
miało miejsce w ojczyźnie garłacza górnośląskiego koroniastego. Poświęcenie sztandaru odbyło się w pierwszym dniu wystawy, 19 listopada. Poświęcenia dokonali:
jeden z hodowców, należących do OZHDI w Bielsku-Białej, a mianowicie ks. prof.
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dr hab. Marek Jerzy Uglorz z Kościoła ewangelickiego w Polsce oraz ks. prof. dr
hab. Józef Budniak z Kościoła rzymskokatolickiego. (Przemówienie ks. Marka
Uglorz znajduje się na końcu sprawozdania).
Tabela 1.

Ilość wystawionych gołębi według odmian barwnych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Odmiana barwna (kolor)

Farbenschlage

Ilość wystawionych gołębi

czarny
biały
czerwony
żółty
niebieski z czarnymi pasami
niebieski bez pasów
niebieskopłowy z ciemnymi pasami
czerwonopłowy
żółtopłowy
czerwonopłowy grochowy
żółtopłowy grochowy
niebieski szymel
niebieskopłowy szymel
czerwonopłowy szymel
żółtopłowy szymel
czarny z białymi lotkami

schwarz
weis
rot
gelb
blau mit schwarzen Binden

23
23
44
58
52

blau ohne Binden
blaufahl mit dunklen Binden
rotfahl
gelbfahl
rotfahl-gehämmert
gelbfahl-gehämmert
blau-schimmel
blaufahl-schimmel
rotfahl-schimmel
gelbfahl-schimmel
schwarz mit weisen
Schwingen
rot mit weisen Schwingen

4
21

gelb mit weisen Schwingen
blau mit schwarzen Binden
und mit weisen Schwingen
blau ohne Binden und mit
weisen Schwingen
blau-gehämmert mit weisen Schwingen
schwarz-geelstert
rot-geelstert
gelb-geelstert
schwarzgetigert
rotgetigert
gelbgetigert

23
9

czerwony z białymi lotkami
żółty z białymi lotkami
niebieski z czarnymi pasami i z białymi lotkami
niebieski bez pasów z białymi lotkami
niebieski grochowy z białymi lotkami
czarny sroczy
czerwony sroczy
żółty sroczy
czarny tygrysowaty
czerwony tygrysowaty
żółty tygrysowaty

4

11
18
8
2
89
24
34
13
38
23

2
1
4
4
6
12
5
2
Razem 553
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W drugim dniu wystawy, podczas rozdawania nagród obecni byli Prezes
OZHDI p. Jan Pająka, poseł Stanisław Szwed oraz wójt gminy Edward Kućka.
Pomoc w zorganizowaniu wystawy okazali oraz ufundowali nagrody: Zarząd
Główny PZHGRiDI, Starosta Bielski, Urząd Miasta Bielsko-Biała, Wójt Gminy Kozy,
Europejskie Stowarzyszenie Hodowców, PPUH, Bratek Sp. z o.o., Beskid Sp. z o.o.,
Presto - Kozy Sp. z o.o., Stanisław
Szwed, Robert Turała, Peter Otto,
Matthias Beutel, Hartmut Schulz,
Wim Wanders, Harry Leferink,
Stephan Kuschert, Frank Lautenschläger.
Tytuł Mistrza Europy uzyskało
kilkunastu hodowców, wśród których brak hodowców z Polski. Nie
oznacza to, że nikt z Polaków nie
zasługiwał na ten zaszczytny tytuł. Polscy hodowcy nie dość dokładnie przeczytali regulamin wystaw międzynarodowych, w którym
wyraźnie jest napisane, że wśród
gołębi muszą być zarówno samce,
jak i samice. Owszem wystawili
bardzo dobre i piękne kolekcje,
w skład których wchodziły jednak
same samce. (Wykaz Mistrzów
Europy zawiera tablica, znajdująca się poniżej – Tabela nr 2). Za to wiele gołębi polskich hodowców uzyskało tytuł
Championa Europy (Zob. tabela nr 3).
Tabela nr 2.

Mistrz Europy 2011w rasie: garłacz górnośląski koroniasty
Hodowca
Edward Cigan
Stephan Küschert
Jenny Roszak
Frank Lautenschläger
Rudolf Melior
Willi Lautenschläger
Dieter Danneberg

Martin Herrmann

W odmianie

Ilość punktów

Czarny (schwarz)

376

Biały (weiß)
Czerwony (rot)

379
380

Żółty (gelb)
Niebieski z czarnymi pasami (blau mit schwarzen
binden)
Niebieskopłowy z ciemnymi pasami (blaufahl mit

379
379
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Egon Beyer
Christoph Mehre
Ulrich Scholz
Martin Herrmann
Andreas Kalisch
Hartmut Schulz
Frank Lautenschläger
Tobias Kühnl
Roger Teske

Edward Cigan

dunklen binden)
Żółtopłowy (gelb fahl)
Niebieski szymel (blauschimmel)
Niebieskopłowy szymel
(blaufahlschimmel)
Czerwonopłowy szymel
(rotfahlschimmel)
Czarny z białymi lotkami
(schwarz weiß schwingig)
Czerwony z białymi lotkami (rot weiß schwingig)
Żółty z białymi lotkami
(gelb weiß schwingig)
Niebieski z białymi lotkami (blau mit schwarzen
binden)
Czarny tygrysowaty
(schwarz getigert)

376
380
380
383
386
380
380
379

380

Tabela nr 3.

Gołębie, które otrzymały ocenę: doskonały, wybitny
Nr katal.

Ocena

Odmiana barwna

Hodowca

339

w. 97p - Champion

Niebieski szymel

Majer Kazimierz

405

w. 97p - Champion

Czerwonopłowy szymel

Kalisch Andreas

453

w. 97p - Champion

Czarny z białymi lotkami

Schulz Hartmut

455

w. 97p - Champion

Czarny z białymi lotkami

Schulz Hartmut

23

Ds. 96p - Champion

Czarny

Kuschert Stephan

25

Ds. 96p – SP3

Biały

Roszak Jenny

38

Ds. 96p - Champion

Biały

Roszak Jenny

59

Ds. 96p - Champion

Czerwony

Beutel Krystyna +
Matthias

78

Ds. 96p - Champion

Czerwony

Melior Rudolf

85

Ds. 96p – E1

Czerwony

Lautenschäger
Frank

111

Ds. 96p - Champion

Żółty

Makuch Dariusz

137

Ds. 96p - Champion

Żółty

Otto Peter

160

Ds. 96p – SP8

Niebieski z czarnymi pasami

Dannenberg Dieter

6
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167

Ds. 96p - Champion

Niebieski z czarnymi pasami

Scholtz Ulrich

192

Ds. 96p

Niebieski z czarnymi pasami

Mehre Christoph

230

Ds. 96p - Champion

Niebieskopłowy

Klimczak Waldemar

247

Ds. 96p - Champion

Żółtopłowy

Pakull Tobias

268

Ds. 96p - Champion

Żółtopłowy grochowy

Lefering Harry

273

Ds. 96p – SP20

Niebieski szymel

Mehre Christoph

312

Ds. 96p-SP13

Niebieski szymel

Sommer Bernhardt

324

Ds. 96p – SP14

Niebieski szymel

Grud Jerzy

328

Ds. 96p – E3

Niebieski szymel

Orchowski Grzegorz

331

Ds. 96p – SP15

Niebieski szymel

Horyń Jarosław

350

Ds. 96p - Champion

Niebieski szymel

Mehre Christoph

359

Ds. 96p - Champion

Niebieskopłowy szymel

Herrmann Martin

370

Ds. 96p – SP18

Niebieskopłowy szymel

Kondela Tadeusz

372

Ds. 96p – SP19

Niebieskopłowy szymel

Majer Kazimierz

376

Ds. 96p – SP17

Niebieskopłowy szymel

Herrmann Martin

392

Ds. 96p – SP16

Czerwonopłowy szymel

Kalisch Andreas

428

Ds. 96p - Champion

Żółtopłowy szymel

Kalisch Andreas

439

Ds. 96p

Czarny z białymi lotkami

Schulz Hartmut

441

Ds. 96p

Czarny z białymi lotkami

Schulz Hartmut

464

Ds. 96p – E4

Czarny z białymi lotkami

Schulz Hartmut

483

Ds. 96p – SP26

Czerwony z białymi lotkami

Lefering Harry

484

Ds. 96p - Champion

Czerwony z białymi lotkami

Lautenschäger
Frank

511

Ds. 96p - Champion

Żółty z białymi lotkami

Kühnl Tobias

532

Ds. 96p - Champion

Niebieski bez pasów

Teske Roger

533

Ds. 96p – SP28

Niebieski grochowy

Teske Roger

540

Ds. 96p

Czerwony sroczy

Beutel Krystyna +
Matthias

569

Ds. 96p - Champion

Żółty sroczy

Cigan Edward
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Nagrody poza regulaminem europejskim otrzymał gołąb kol. Kazimierza Majera, który otrzymał 97 pkt. (niebieski szymel z pasami). Zwycięzcą pośród gołębi
z 2011 został gołąb niebieskopłowy z ciemnymi pasami (95 pkt.), którego właścicielem jest kol. Jerzy Grud.
Organizatorzy wystawy składają serdeczne podziękowanie p. Krystynie Beutel,
która podjęła się trudnego zadania tłumaczenia przemówień na język polski z języka niemieckiego i odwrotnie, z polskiego na niemiecki.
Chociaż hodowcy z Bielsko-Bialskiego koła, nie trzymający w swoich gołębnikach garłaczy koroniastych, nie mogli pokazać w br. swoich gołębi na wystawie
w Kozach, to jednak dzięki tej wystawie, koło w znaczący sposób zyskało na sławie
i rozgłosie.

Przed poświęceniem sztandaru

Przemówienie ks. prof. Marka Uglorza
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Wręczanie nagród

Od lewej: H. Schulz, K. Majer, M. Beutel

Przemówienie ks. prof. dra hab. Marka Uglorza w Kozach z okazji poświęcenia
sztandaru
Na początku było Słowo, które Bóg wyrzekł i stał się wszechświat, a w nim
człowiek.
Co to znaczy? To mianowicie, że na początku był zamiar, myśl, pragnienie. Bóg
sobie coś wymyślił, „zamarzył” a potem stworzył. A że o Bogu wiemy, iż jest miłością, więc można powiedzieć, że Bóg stworzył nas z pasją.
Pasja jest pięknym słowem, ponieważ w nim spotykają się i na siebie oddziałują
dwa najważniejsze znaczenia, nadające sens naszemu życiu. Pasja jest nie tylko

9
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cierpieniem ku umieraniu, w pierwszym rzędzie jest miłością. Kto tworzy z pasją,
tworzy z miłości, czyli spala się, i w tym sensie przez miłość i w miłości obiera drogę, na której towarzyszy mu cierpienie tworzenia.
Bóg stworzył człowieka z pasją, aby człowiek na podobieństwo Boga żył i tworzył z pasją. Taki powinien być
obraz człowieka. Tymczasem nie
o wszystkich można powiedzieć, że
żyją z pasją. Żyją byle jak. Obrali
strategię na „przeżycie życia jakoś”,
a nie na życie pełną piersią.
Myślę, że wszystkich, zebranych
dziś w Kozach, na otwarciu wystawy i poświęceniu sztandaru, posądzić o to nie można. Oddaliśmy się
pasji, jaką jest hodowla gołębi. Niektórzy spomiędzy nas z pasją hodują też inne zwierzęta.
Gołąb jest szczególnym ptakiem.
Uprzywilejowanym nie tylko w naszym – chrześcijańskim – świecie ze
względu na religijne znaczenie, jakie odnajdujemy już na kartach
Starego Testamentu. Dość powiedzieć, że gołąb jest ptakiem stworzenia i ocalenia. W tym sensie jest
symbolem źródeł życia, a więc Ducha Świętego. Gołąb przemawia zatem do naszej religijnej i kulturowej
wrażliwości w jednym rzędzie z barankiem, który, będąc zwierzęciem ofiarnym, jest symbolem Chrystusa. Gołąb, jako
jedyny z ptaków, nadawał się do tego, aby być złożonym w ofierze. Ale symbol
gołębia ma jeszcze jedno znaczenie. Pojedynczy oznacza wolność, zaś para gołębi
wzajemną miłość i oddanie, stąd też w Księdze Pieśni nad Pieśniami aż siedmiokrotnie pojawia się gołąb, jako metafora kochanki i wzajemnej relacji pomiędzy kochankami.
Myślę, że dość na tym. Te wszystkie znaczenia podpowiadają nam, że spotkaliśmy się w Kozach nieprzypadkowo, chociaż pochodzimy z różnych krain. Przywiodła nas tutaj i połączyła miłość do gołębi. Przez tę miłość realizujemy jakieś
doświadczenie i potrzebę wolności. To jest nasza pasja. Dzięki niej nasze życie nabrało szczególnego „smaku” i sensu. Gołębie wreszcie pozwalają nam się spotykać
i tworzyć wspólnotę.
Jako Ślązaka cieszy mnie, że mogę poświęcić sztandar międzynarodowego
związku hodowców garłacza górnośląskiego. Gołąb, którego historia jest związana
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z moją historią i tożsamością, co prawda nie mieszka on w moim gołębniku, ale
mieszka w świecie mojej wyobraźni, jako symbol mojej ziemi, pasji życia i kultury
bycia moich przodków. Dziś ta pasja i kultura nie znajdują uznania, ponieważ ludzie stali się nieczuli na stworzenie. Nie dostrzegają piękna wszystkich stworzeń,
a wielu zamiast dziękować Bogu za życie i piękno życia, wybrało drogę lęku. Boją
się chorób, boją się zapachów, boją się śmieci, nie dostrzegając, że to człowiek na
świecie jest największym roznosicielem chorób, brzydkich zapachów i śmieci. Mam
jednak nadzieję, że dzięki takim spotkaniom, jak dzisiejsze, i dzięki takim wystawom, a przede wszystkim dzięki wytrwałej pasji hodowlanej każdego z nas, gdziekolwiek żyjemy, ten stan może się zmienić. Dlatego proszę, nie tylko hodujmy nasze ptaki, ale z pomocą naszej pasji uczmy innych prawdziwego chrześcijaństwa.
Pokazujmy ludziom, że Boży człowiek żyje z pasją i z pasją umiera, że jest wolny
i zdolny do tworzenia wspólnoty, w której nie ma kłótni, nienawiści ani pomawiania. Abyśmy zyskiwali nie tylko nowych hodowców, ale abyśmy hodowlaną pasją
oddawali cześć Bogu, który stworzył nas i nasze gołębie.

Zgodnie z chrześcijańskim zwyczajem poświęcam ten sztandar do służby na
chwałę Bożą i ku ludzkiemu szczęściu Słowem Bożym i modlitwą. Tekst biblijny,
który ma ów sztandar poświęcić, to znane słowa Jezusa Chrystusa, skierowane do
Jego uczniów, aby szli w świat i nie bali się prześladowań. W pewnym znaczeniu są
więc te słowa także zachętą do życia z pasją:
„Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak
gołębice” (Mt 10,16).
Módlmy się:
Łaskawy i dobry Boże, stworzycielu wszystkich stworzeń, stajemy przed Tobą, aby podziękować za dar życia i pasję, z jaką nas stworzyłeś i zbawiasz w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy też za pasję, którą pozwalasz nam realizować. Dziękujemy za nasze ptaki i wspólnotę,
którą dzięki nim tworzymy.
Łaskawy Boże, prosimy Cię o błogosławieństwo dla całego świata i wszystkich ludzi. Nam
pozwalaj żyć w pokoju i rozwijać nasze zainteresowania oraz hodowle. W szczególny sposób
prosimy za tymi, którzy tworzą międzynarodowy klub hodowców i zebrali się w tym miejscu, aby dziękować Tobie za dobroć i radować się ze swoich ptaków. Prosimy Cię za nimi,
aby nigdy nie ustała ich pasja życia, a ich związek trwał i rozwijał się.
Łaskawy Boże racz pobłogosławić tez sztandar, znak klubu i przynależności do wspólnoty
ludzi, którzy umiłowali gołębi symbol górnośląskiej kultury i tożsamości. Niech łączy ludzi
z gołębią pasją i będzie znakiem nieobłudnej miłości do Twojego stworzenia. Amen.
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Saksońskie tarczowe

Gołębie barwne o kolorowych tarczach cieszą się powodzeniem wśród wielu
hodowców. Znane były w Europie już w XV wieku. Nie zawsze są to gołębie obecnie należące do 5. grupy (barwne). Wiele mewek posiada kolorowe pióra pokrywowe na skrzydłach. Na Śląsku wyhodowany został gołąb z kolorowymi tarczami
o pokroju gołębia pocztowego dawnego typu, należący dzisiaj do 1. grupy (uformowane). Na całym świecie
hodowane są tzw. dekle (z niemieckiego Deckel – pokrywka). W południowych Niemczech spotykamy gołębie z kolorowymi tarczami i koronką (południowoniemiecki tarczowy). W Frankonii oraz Turyngii
hodowane są tarczowe bez jakichkolwiek ozdób na głowie (frankoński tarczowy, turyński tarczowy). W
okolicy Thurgau w Szwajcarii hodowany jest tarczowy z czubkiem, w Lucernie zaś z czubkiem, ze spodenkami na
nogach i stosunkowo krótkim i grubym dziobem. Saksończycy też mają swojego
gołębia tarczowego, który – jak wszystkie gołębie saksońskie – obowiązkowo musi
mieć silnie rozwinięte łapcie. Tarczowe, należące do grupy 5. (barwne), pod wieloma względami różnią się między sobą, głównie budową, jedną jednak mają cechę
wspólną, a mianowicie kolorowe pióra na tarczach skrzydeł.
Saksońskie gołębie tarczowe hodowane są już ponad dwieście lat. Pierwsze ich
opisy pochodzą z początku XIX wieku. Najpierw wyhodowane zostały w Saksońskich Rudawach tarczowe bez jakichkolwiek ozdób na głowie. Mieszkańcy Gór12
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nych Łużyc dodali gładkogłowym koronkę. W okolicach zaś Miśni w Niemczech
wyhodowano dwuczube.

Budowa
Saksoński tarczowy – to silny, stosunkowo o niskiej postawie gołąb typu polnego. Plecy saksońskiego tarczowego powinny być szerokie, szczególnie w ramionach, lekko opadające. Średniej długości szyja, poszerzająca się ku korpusowi, szeroka pierś, dobrze zaokrąglona, nieco wysunięta do przodu, dobrze rozwinięte
upierzenie, sprawiają wrażenie, że w wypadku saksońskiego tarczowego mamy do
czynienia z gołębiem mocnym, wręcz
masywnym. Tą charakterystyczną cechę budowy podkreślają niezbyt wysokie nogi, długie i gęste łapcie oraz
bogate upierzenie ud. Gołębie o wysokich nogach, wąskich plecach i cienkiej szyi nie nadają się do dalszej
hodowli. Słabą budowę ciała, za
krótkie, lub za długie, nieproporcjonalne do korpusu, lub mocno uszkodzone łapcie, zalicza się do dużych
wad.
Przy wyborze gołębi do hodowli
należy zwrócić uwagę na głowę, która powinna być dobrze zaokrąglona, szczególnie u gładkogłowych, u pozostałych zaś – a więc z koronką, a także z koronką
i goździkiem – zaokrąglona, ale nieco podłużna. U odmiany koroniastej koronka
jest wolnostojąca, nie przylegająca do głowy, dosyć wysoko osadzona, szeroka,
bogata w pióra, gęsta i zakończona rozetami. Odmiana dwuczuba oprócz koronki
posiada duży goździk. Podczas swobodnej pozy, przednia część głowy lekko pochylona jest w dół. Dużymi błędami są: nierówna koronka, brak rozet i goździk
zasłaniający oczy, lub bardzo mały i skrócony goździk. Do wad zalicza się także
dziób pokryty różnej wielkości plamami.
Na białym tle wyraźnie widoczne są ciemnobrązowe oczy, otoczone wąską
brwią koloru cielistego. Dopuszcza się czerwoną brew, która nie jest wadą. Dziób
także jest cielistego koloru oraz jak u wszystkich saksońskich gołębi barwnych
średniej długości. Harmonijną budowę podkreśla dobrze wykrojone podgardle.
Skrzydła u saksońskiego tarczowego powinny być mocne, stosunkowo długie,
a pióra szerokie, nie sięgające końca ogona; ogon także długi, zwarty i noszony
prawie poziomo. Lotki nie mogą sięgać końca ogona, lub być od niego dłuższe.

Rysunek i kolory
Jak u wszystkich gołębi tarczowych, również u saksońskich tarczowych kolorowe są jedynie pióra pokrywowe na skrzydłach. Pozostałe upierzenie jest śnieżno
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białe. Ważne jest, aby kolorowe były także pióra kciuka (skrzydełko). Zarówno
pióra pokrywowe, jak i pod skrzydłami powinny być tego samego koloru. Wymagane jest od 8 do 10 lotek białych. Mniej lub więcej lotek białych powoduje, że tarcze nie są owalne, lub kształtu jaja. Kolorowe pióra na udach, plecach i piersiach
uważa się za wadę.
Saksońskie tarczowe występują w następujących kolorach: czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskim i niebieskopłowym. Wszystkie powinny mieć
białe pasy. Mogą też być białołuskowate. U niebieskich i niebieskopłowych białe pasy są czarno obrzeżone
od strony ogona. Ale znane są także
niebieskie oraz niebieskopłowe z ciemnymi, wręcz czarnymi pasami, a także bez pasów oraz grochowe niebieskie, a także grochowe niebieskopłowe. Mamy więc do czynienia
z szesnastoma odmianami barwnymi. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że
saksońskie tarczowe są gładkogłowe,
z koronką oraz z koronką i goździkiem, przeto występuje – jak dotąd – czterdzieści
osiem odmian. Nie zdarza się jednak, aby na jednej wystawie zobaczyć wszystkie te
odmiany.
Kolor czarny, czerwony i żółty powinien być czysty oraz lśniący; niebieski zaś
jasny i o równomiernym natężeniu. Białe pasy na kolorowych tarczach również
powinny być czyste, możliwie wąskie, bez załamań, biegnące przez całe skrzydło,
możliwie równolegle. Dotyczy to również pasów czarnych u niebieskich i niebieskopłowych. Wymaga się, aby łuskowatość była równomiernie rozłożona, w kształcie trójkąta. Jeśli u czerwonych i żółtych białe pasy są czyste, to lotki drugiego rzędu na końcach mogą mieć delikatne lustra. A więc matowe lub nieczyste kolory,
rdzawe i z czarnymi punktami białe pasy oraz łuski; za bardzo szerokie i przerwane pasy, a także pokazujący się trzeci pas; białe pióra między kolorowymi lotkami;
za mało lub za dużo białych lotek; więcej niż dwa białe pióra kciuka, kolorowe
boki, uda lub plecy zalicza się do błędów.

Uwagi hodowlane
Z powyższego wynika, że hodowla saksońskich tarczowych nie należy do łatwych. Chociaż saksońskie tarczowe troskliwie wychowują swoje młode i od jednej
pary w ciągu roku uzyskać można kilka sztuk, to jednak wśród potomstwa trudno
znaleźć gołębie, które pod każdym względem odpowiadają wymogom wzorca. To
oznacza, że nie tylko spośród dość dużej stawki młodych gołębi danego rocznika
niewiele gołębi nadaje się do pokazania na wystawie, ale także i to, że nie należy
zbyt pochopnie pozbywać się gołębi, które mają małe wady w rysunku. Niejedno-
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krotnie po rodzicach z wadliwymi pasami, hodowca otrzymuje dość sporą gromadkę młodych gołębi, które wad w rysunku pasów nie posiadają, i odwrotnie, nie
zawsze gołębie jak „malowane” dają potomstwo mocno przypominające rodziców.
Nie należy też zbyt pochopnie wyzbywać się gołębi, które mają tzw. „spodnie”,
a więc kolorowe pióra na udach.
Od czasu, kiedy turyńskie tarczowe występują w bardzo dużej gamie kolorów,
wielu hodowców woli trzymać turyńskie, a nie saksońskie tarczowe. Warto jednak,
niezależnie od trudności w hodowli
gołębi saksońskich, poświęcić się
hodowli saksońskich tarczowych. Na
niemieckich wystawach zawsze dużo
zwiedzających można zauważyć
przy klatkach z saksońskimi tarczowymi. W Polsce gołębi tych prawie
się nie spotyka. I jest to dość dziwna
sytuacja, wszak Polacy lubią gołębie
o kolorowych piórach na tarczach
skrzydeł. Mają swoją mewkę tarczową i śląskiego tarczowego.
Kto lubi gołębie spokojne, dające
się łatwo obłaskawić, pięknie zbudowane i kolorowe niech hoduje saksońskie tarczowe.
Młodym saksońskim tarczowym nakładamy obrączki nr 11.
Karol Jasienica

Szczepienia ochronne gołębi
Choć od wynalezienia pierwszej szczepionki minęło już ponad 200 lat, szczepienia profilaktyczne są wciąż tematem nieustannej dyskusji. Pomimo, że rozpowszechnienie szczepień dało nam ogromną
przewagę w walce z wieloma chorobami
zakaźnymi, nadal nie brakuje zagorzałych
przeciwników tego rodzaju immunoprofilaktyki. Zanim jednak zaczniemy wyliczać
poszczególne wady czy zalety szczepień,
warto przypomnieć sobie na czym polega
szczepienie, co się dzieje w organizmie
ptaka po zaszczepieniu i jakie czynniki
mogą powodować, że pomimo prawidłowego szczepienia nasze gołębie zachorują.
Najkrócej można by powiedzieć, że
szczepienie to podanie makroorganizmowi zabitych lub żywych ale osłabionych
(atenuowanych) bakterii, wirusów, lub ich fragmentów czy metabolitów, prowadzące
15
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do wytworzenia odpowiedzi immunologicznej (przeciwciał przeciwko patogenom zawartym w szczepionce). Odporność poszczepienna jest odpornością czynną, można ją zatem
porównać do odporności wynikającej z „przechorowania” danego zakażenia. To jak
długo przeciwciała utrzymają się w organizmie zależy m.in.. od: rodzaju szczepionki, ilości wcześniej przeprowadzonych szczepień, czy ogólnej kondycji i stanu
zdrowia zwierzęcia w dniu szczepienia. Szczepionki możemy podzielić na monowalentne, czyli uodparniające przeciwko jednej chorobie np. PM-VAC – uodparniający przeciwko paramyksowirozie, lub częściej stosowane szczepionki skojarzone –
jak np.. Salmovir – który zabezpiecza zarówno przed paramyksowirozą jak i salmonellozą. W skład szczepionki oprócz substancji czynnej – antygenu, wchodzi
również adiuwant, czyli mówiąc najkrócej substancja, która ma dodatkowo
wzmocnić odpowiedź odpornościową organizmu.
Jak doskonale wiemy, to jak dobrą otrzymamy odpowiedź immunologiczną na
podanie szczepionki zależy od wielu czynników. Aby je usystematyzować podzieliliśmy je na 3 grupy i przedstawiliśmy w tabeli, umieszczonej poniżej.
Tabela nr 1.
CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYTWORZENIE
ODPORNOŚCI POSZCZEPIENNEJ
ZE STRONY
ZE STRONY
ZE STRONY GOŁĘBIA
SZCZEPIONKI
SZCZEPIĄCEGO
- sprawny układ immunologiczny (zakażenie Circowirusami,
Herpeswirusami)
- zdrowie (choroby
pasożytnicze)
- niedobory witamin i
aminokwasów
- kondycja
- indywidualne cechy
osobnicze
- wiek (gołębie zbyt
młode z niewykształconym układem odpornościowym).

- dobry adiuwant
- immunogenne antygeny (fragmenty patogenów)
- szczep szczepionkowy
i terenowy muszą mieć
podobną budowę antygenową
- indukcja odporności w
miejscu w którym następuje zakażenie
szczepem terenowym

- prawidłowe przygotowanie szczepionki
-prawidłowa dawka
-prawidłowe podanie
-odpowiedni termin
szczepienia

Pierwszą kolumnę tabeli stanowią czynniki “ze strony gołębia”. Część z nich to
nasze zaniedbania (niedobory witamin, pasożyty), ale są też wśród nich zakażenia
wirusami immunosupresyjnymi, czyli upośledzającymi odporność gołębi (np.. circowirusem). Nawet jeśli prawidłowo zaszczepimy gołębie zbyt młode lub chore,
odporność poszczepienna może być niewystarczająca, by później poradzić sobie
z zakażeniem. Druga kolumna to cechy samej szczepionki - im lepiej zaindukuje
ona odporność poprzez dobrze dobrany adiuwant czy odpowiedni szczep wirusa -
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tym większą mamy pewność, że w naszym gołębniku nie będziemy mieć do czynienia z chorobami zakaźnymi. Trzecia kolumna dotyczy samego podania szczepionki, by miało ono miejsce w odpowiednim czasie, aby szczepionka była prawidłowo przygotowana i podana. Jak widać w tabeli, poziom odporności poszczepiennej zależy od wielu czynników, a sukces immunizacji jest ich wypadkową.
Warto jeszcze wspomnieć o pewnej bardzo niewielkiej grupie osobników, u której
pomimo w stu procentach prawidłowo przeprowadzonego szczepienia nie uzyskamy odporności poszczepiennej, jest to tzw. grupa “non-responders”. Można powiedzieć, że jest to rodzaj defektu immunologicznego, który zdarza się niezwykle
rzadko.
Wśród przeciwników szczepień, często nie brakuje argumentów na temat powikłań poszczepiennych. Rzeczywiście zdarza się, że po podaniu szczepionki pojawia się odczyn. Najczęściej jednak, są to miejscowe zmiany skórne, które samoistnie
zanikają, nie wymagając leczenia, a tym bardziej nie narażając życia ptaka. Czasami zdarza się, że w kilka dni po szczepieniu stado przechodzi kryzys. Obserwujemy wtedy m.in.. mniejsze spożycie karmy, rozrzedzenie kałomoczu . Niektóre gołębie w stadzie mogą mieć trudności z poderwaniem się do lotu. Nie wiadomo dokładnie z czego wynika taka sytuacja. Z takim obrazem “choroby” spotykaliśmy się
kilka razy, po rożnych szczepionkach (zawsze “olejowych“). Co ciekawe, wyżej
wymienione objawy pojawiają się najczęściej po tygodniu, a osłabienie nie jest
przeważnie skorelowane z wystąpieniem odczynu poszczepiennego. Kryzys mija
z reguły po kilku dniach. W leczeniu z powodzeniem stosowaliśmy Hepavit i Sodiazot, a mocno osłabione gołębie otrzymywały Duphalyte w iniekcji podskórnej
przez 3-5 kolejnych dni. W żadnym ze stad nie stosowaliśmy antybiotyków i w żadnym stadzie nie padł żaden gołąb.
Będąc przy temacie szczepień, warto jeszcze podkreślić, jaką korzyść niesie za
sobą powtórzenie szczepienia tą samą szczepionką po trzech do czterech tygodniach. Aby ułatwić zrozumienie tematu, posłużymy się wykresem.
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Dwie strzałki na osi “czas” przedstawiają dwa szczepienia w odstępie ok. miesiąca.
Niebieska linia obrazuje nam poziom przeciwciał. Doszczepiając nasze stado po 34 tygodniach uzyskujemy o wiele większe miana przeciwciał niż po jednokrotnym
szczepieniu. Takie zjawisko nazwano “booster effect”. Powtórne szczepienie powinno być stosowane w przypadku gołębi młodych oraz w stadach gdzie nie prowadzono szczepień.
Jeśli chodzi o terminy szczepień to napisano już o tym tak wiele, że nie będziemy do tego wracać, tym bardziej, że jest to sprawa indywidualna, a w ułożeniu
prawidłowego kalendarza szczepień zawsze może nam pomóc lekarz weterynarii.
Dla przypomnienia, przestawiamy w tabeli wykaz szczepionek obecnie dostępnych
na polskim rynku:
Tabela nr 2.
WYKAZ DOSTĘPNYCH SZCZEPIONEK
NAZWA SZCZEPIONKI

CHOROBY

PM-VAC 100 dawek

Paramyksowiroza

COLUMBA 50 dawek

Paramyksowiroza

COLINAK NH 65 dawek

Paramyksowiroza+Herpeswiroza

SALMOVIR 100 dawek

Paramyksowiroza+Salmonelloza

MYCOSALMOVIR 100 dawek

Paramyksowiroza+Salmonelloza+Mykoplazmoza
Naszym zdaniem kontrowersje wokół szczepień ochronnych są pewnego rodzaju zapożyczeniem z medycyny ludzkiej, w której w ostatnich czasach pojawiło się
dużo ruchów “antyszczepionkowych” przedstawiających szczepienia jako wymysł
branży farmaceutycznej, mający na celu wyciągniecie z nas pieniędzy. Pamiętajmy
jednak, że szczepienia ratują co roku kilka milionów ludzi i bywa tak, że są jedyną
ochroną przed chorobami zakaźnymi. To dzięki szczepieniom Europa jest dzisiaj
wolna od choroby Heinego-Medina (polio) czy ospy prawdziwej, a choroby wirusowe takie jak np. wścieklizna zdarzają się u nas sporadycznie, podczas gdy
w Afryce, czy w Indiach co roku umiera na nią ponad dwadzieścia tysięcy osób.
Przekładając to na choroby gołębi, pamiętajmy, że regularne szczepienie przeciwko
paramyksowirozie, kontynuowane latami, pozwoliło by nam w bardzo dużym
stopniu ograniczyć, lub być może nawet wyeliminować tę chorobę z naszych stad
i uczynić ją dla nas równie „egzotyczną” jak polio dla współczesnych europejczyków.
lek. wet. Aleksandra Klimczak
lek. wet. Tomasz Klimczak
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Króliki na wystawie w Koszycach na Słowacji
W dniach 22-23.10.2011r w Koszycach na Słowacji, odbyła się I Wschodniosłowacka Wystawa Zwierząt, w której wzięli również udział hodowcy z Polski, Węgier, Rumunii i Czech. Wystawiono około 1000 szt. zwierząt, w tym króliki rasowe.
40 hodowców wystawiło 197 królików w 22 rasach. Dla ciekawości podam, że bilet
wstępu na wystawę kosztował 1 euro, a katalog 2 euro.

Hermelin niebieskooki

Baran francuski szary srokacz (miniatura)

Czarny podpalany

Srokacz meklemburski czerwony

Rex trójbarwny

Rex siwomodry
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Szynszylowaty wielki

Kalifornijski czarny

Tekst i zdjęcia: Zdzisław Jakubanis


Kury na wystawie w Koszycach na Słowacji
W dniach 22-23.10.2001r w Koszycach na Słowacji, odbyła się I Wschodniosłowacka Wystawa Zwierząt, w ramach której był wystawiany również drób ozdobny
– kury rasowe. 30 hodowców, przeważnie ze Słowacji wystawiło 73 szt. kur w 22
rasach.
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Tekst i zdjęcia: Zdzisław Jakubanis
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Hodowcy królików z Bielska-Białej
w Czechowicach-Dziedzicach i na Polagrze
Czechowice-Dziedzice
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Polagra 2011
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Zdjęcia zostały nadesłane przez Hodowców królików z Bielska-Białej

Jeśli interesujesz się hodowlą gołębi rasowych, drobiu
ozdobnego, lub królików, to zostań członkiem
Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza
w Bielsku-Białej – Sekcja Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego lub Sekcja Królików.
Zebrania członków Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego odbywają się w drugą niedzielę kaŜdego miesiąca o godz. 10 w Bielsku-Białej (Wapienica),
ul. Cieszyńska 388
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