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Przedmowa
Motto: „Naprawdę etyczny jest tylko ten człowiek, który daje posłuch potrzebie okazywania pomocy wszelkiemu życiu, które może wesprzeć,
i wzbrania się przed czynieniem szkody jakiemukolwiek żywemu stworzeniu” (Albert Schweitzer)
W pierwszych dniach stycznia bieżącego roku ukazał się 1. numer biuletynu
Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej pt. Hodowca gołębi rasowych. Nie umieszczono w nim przedmowy, chociaż należało to
uczynić. Numer ten powstał spontanicznie, bez szerszej konsultacji z hodowcami
zrzeszonymi w OZHDI w Bielsku-Białej. Nie mogłem przewidzieć reakcji hodowców, dlatego postanowiłem nie umieszczać słowa wprowadzającego. Gdyby reakcja była negatywna, wówczas byłby to numer pierwszy i ostatni.
Pierwszy numer został przyjęty życzliwie nie tylko przez hodowców z BielskaBiałej i okolic, lecz także innych. Jest to „zielone światło” dla podjętej inicjatywy.
Od ukazania się pierwszego numeru biuletynu sytuacja się zmieniła, ponieważ
hodowcy królików wyrazili także chęć uczestniczenia w powstawaniu biuletynu.
W kolejnych numerach będzie trzeba uwzględnić potrzeby hodowców królików
rasowych. Zmieniony więc został tytuł biuletynu na: Hodowca gołębi rasowych, drobiu
ozdobnego i królików.
Biuletyn będzie się ukazywał wyłącznie w formie elektronicznej. Drukowanie
kolorowego biuletynu przy niewielkiej liczbie hodowców zrzeszonych w OZHDI
w Bielsku-Białej jest nieopłacalne. Przede wszystkim koszt jednego egzemplarza
byłby bardzo wysoki. Biuletyn w formie elektronicznej jest bezpłatny, a praca nad
nim potraktowana jest jako mój i współpracowników wkład w rozwój hodowli
gołębi, drobiu i królików.
Drugi numer biuletynu ukaże się przed Walnym Zjazdem Członów OZHDI
w Bielsku-Białej. Sprawozdanie z Walnego Zjazdu znajdzie się więc w trzecim numerze biuletynu.
W biuletynie publikowane będą artykuły, dotyczące ras gołębi, kur i królików,
a także artykuły omawiające problemy związane z hodowlą zwierząt. W każdym
numerze zostaną też umieszczone przynajmniej dwa wzorce, głównie gołębi. Kontynuowana będzie także publikacja artykułów z zakresu weterynarii. Wskazane
jest, aby w przyszłości umieszczane były również krótkie przemyślenia pod wspólnym hasłem: Pod rozwagę. Nie chodzi o polemiki i „drapieżne” spieranie się, ale
o spokojne przemyślenia pewnych sytuacji i problemów, aby z czasem można było
dokonać pewnych pozytywnych zmian w organizacji hodowli gołębi, kur i królików.
Dzięki uprzejmości i przychylności właściciela portalu www.gołębnik.pl Pana
Jerzego Bogacza, na którym została umieszczona elektroniczna forma pierwszego
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numeru biuletynu, nasz biuletyn dotarł do hodowców w całej Polsce. Składam więc
podziękowanie Panu Jerzemu Bogaczowi z Jego przychylność. Wyrażam nadzieję
w imieniu własnym i hodowców, że portal będzie nadal otwarty dla naszej inicjatywy.
Karol Jasienica
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Timiszoarski srokacz
Po

raz pierwszy z timiszoarskim srokaczem spotkałem się w czasie lektury
książki pt.: Alles über Rassentauben. B 6 – Tümmlertauben, Hochflugtauben, Spielflugtauben, wydanej w 2002 roku pod redakcją Ericha Müllera. Opis, jak również zdjęcie
timiszoarskiego srokacza nie wywarły wtedy na mnie większego wrażenia. Dopiero lektura artykułu W. Lüthgen’a pt. w Temeschburger Schecken. Vitale Tümmler mit
besonderes Zeichnung (Geflügel 9/2008) wzbudziły większe zainteresowanie.
Przypadkowo na giełdzie gołębi rasowych w Norymberdze w lutym 2009 roku
spotkałem dwa timiszoarskie srokacze.
Według zapewnień sprzedającego miała to być para. Niestety w domu rychło
okazało się, że są to dwa samce. Półtora
miesiąca później byłem w okolicach Norymbergi i odszukałem w Treulingen innego hodowcę timiszoarskich srokaczy.
Nie łatwo było wiosną kupić dwie samice dla moich samców. Jednakże „targu dobiłem” i przywiozłem do domu
dwie samice. W grudniu 2009 roku na
wystawie w Lipsku dokupiłem jeszcze
jedną parę timiszoarskich srokaczy.

Pochodzenie
Jak nazwa wskazuje timiszoarski srokacz pochodzi z Timiszoary w Rumunii.
Wyhodowane zostały w latach dwudziestych XX wieku z miejscowych gołębi jednobarwnych. Od 1964 roku hodowlą tych gołębi zajęli się niektórzy niemieccy miłośnicy gołębi. Szybko gołębie te zaczęły się rozpowszechniać w Niemieckiej Republice Federalnej. W 1967 założono klub hodowców timiszoarskich srokaczy.

Budowa
Timiszoarski srokacz jest średniej wielkości gołębiem typu lotnego (grupa 9),
bardzo żywotnym i chętnie latającym. Dodać należy, jest wywrotkiem.
Nie jest to gołąb duży, raczej mniej niż średniej wielkości, o nieco podłużnej
głowie, wypukłym ciemieniu, szerokim wypełnionym czole. Dziób jest średniej
długości i szeroko osadzony, woskówki słabo rozwinięte i gładkie, oczy zaś perłowe. Nieliczne krwawe żyłki nie są wadą. Oczy okalają dobrze rozwinięte, lecz
gładkie brwi, których kolor zależny jest od barwy upierzenia.
Timiszoarskie srokacze mają przysadzistą szyję, mocną i dobrze zaokrągloną
pierś, nieco wysuniętą do przodu. Stosownie do mocnej budowy przedniej części
korpusu, plecy powinny być szerokie, ale stosunkowo krótkie i lekko opadające.
Jak przystało na gołębie grupy 9, skrzydła timiszoarskich srokaczy są mocne, zwar-
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te, spoczywające na ogonie i nie krzyżują się na ogonie. Ogon jest średniej długości,
zwarty, tworzący jedną linię z grzbietem.
Nogi „timiszoarów” są stosunkowo krótkie, zawsze nieupierzone. Na głowie
mają wysoko osadzoną koronkę, otaczającą tylną część głowy. Koronka może być
z rozetami lub bez rozet.

Kolor i rysunek
Głowa i gardło powinny być białe, szyja, ramiona i pierś także biała, z bardzo
niewielką ilością kolorowych piór, brzuch i uda zaś kolorowe lub lekko srokate.
Przednie części pokryw skrzydłowych powinny być srokate. Lotki pierwszego
i drugiego rzędu, cały ogon i pióra pokrywowe zawsze kolorowe. Autor opisu timiszoarskich srokaczy w książce pt.: Alles über
Rassentauben (B 6) pisze, że gołębie te występują w kolorze czarnym, czekoladowym (dun),
niebieskim, czerwonym i żółtym. Obowiązujący obecnie wzorzec dopuszcza także kolor
miedziany. Najbardziej dopracowane srokacze timiszoarskie są w kolorze czarnym, czerwonym i żółtym. Wszystkie kolory powinny
być nasycone i lśniące. Miedziane posiadają
czysty i nasycony kolor kasztanowy, ogon
zaś niebiesko-czarny z miedzianym nalotem i czarną wstęgą. Niebieskie mają ciemne pasy na skrzydłach. Brak im jeszcze idealnej szekowatości. U czekoladowych
nieco jaśniejsze, jakby wyblakłe lotki przy ocenie należy tolerować.
Kolor dzioba zależy od koloru upierzenia, u czarnych, niebieskich i miedzianych powinien być ciemny, u czerwonych pożądany jest jasny, u żółtych jasny,
u czekoladowych (dun) rogowy. Barwa pazurków jest bez znaczenia.

Duże wady
Wzorzec zalicza do poważnych wad za duży, długi i wąski korpus, nieodpowiednią budowę głowy, zbyt z tyłu osadzoną koronkę, za długi, lub za krótki i za
cienki dziób; odbiegający od wzorca kolor dzioba, żółte brwi, zwisające skrzydła,
szeroki lub wypełniony ogon, za dużo kolorowych piórek w przedniej części korpusu, tarcze skrzydeł całkowicie kolorowe, brzuch i uda całkowicie białe, pojedyncze białe lotki i sterówki, a przy zamkniętych skrzydłach i ogonie widoczną trzcinowatość.
Timiszoarskim srokaczom nakładamy obrączkę o przekroju siedmiu milimetrów.
Karol Jasienica
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Serbski wysokolotny
Serbskie

wysokolotne powstały w wyniku skrzyżowania gołębi przywiezionych przez Turków do Belgradu z miejscowymi gołębiami domowymi. Są hodowane
w Serbii blisko dwa stulecia i dość popularne w krajach byłej Jugosławii. Spotyka
się następujące nazwy serbskich wysokolotnych: Srbski visokoletač, Srbsky
letun, belehradsky vysokoleteč, srbsky
vysokoletec, Serbischer Hochflieger, Hautvolant de Serbie, Serbian Highflyer.
Serbskie wysokolotne są gołębiami
o bardzo wytrwałymi lotcie. Latają w stadach liczących minimum 4 sztuki, zataczając kręgi o promieniu do kilkuset
metrów nad gołębnikiem. W czasie 30
min od startu powinny osiągnąć wysoki pułap, a w zakryciu na wysokości od 800
do 1500 m przebywać od 2,5 do 5 godz. Wymagany jest minimalny czas lotu 4 godziny. Przeciętna długość lotu wynosi 6 – 7 godzin, a najwytrwalsze lotniki mogą
osiągać czas nawet 10-14 godzin. Z lotu mogą wracać pojedynczo lub w mniejszych
grupach niż wystartowały.
Przy ocenie tych gołębi powinno się przede wszystkim brać pod uwagę wyczyny lotowe (80 % w punktacji), natomiast eksterier jest mniej istotny (tylko 20 %).
Między innymi dlatego rasa ta występuje w kilku typach, w zależności od regionu.
W serbskiej literaturze jest wiele publikacji opisujących szczegółowo tę
narodową, pieczołowicie pielęgnowaną i strzeżoną rasę. Gołębie w opisach nieco różnią się w eksterierze,
ale ich wspólną cechą są wysokie
wymagania co do wyczynów lotowych. Muszą bezwzględnie spełniać
takie wymagania jak: długi, okrężny,
grupowy lot, na wysokim pułapie.
Gołębie nie osiągające wysokiego pułapu lotu (niewidoczny ruch skrzydeł) i minimalnego czasu 4 godzin
powinny być usuwane z hodowli.
Na stronie internetowej związku „Savez Odgajivača Golubowa Srpskich Visokoletača Srbije” zostały opublikowane wyniki lotów konkursowych ogólnokrajowych. Można tam przeczytać, że w 2007 roku na 93 serbskich hodowców biorących
udział w konkursach, zakwalifikowało się na listę rankingową 55 osób. Ostatni
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z czasem stada 5 godzin i 39 minut i najdłużej latającym gołębiem 9 godzin i 15
minut, natomiast najlepszy wynik to 12 godzin i 41 minut stada, indywidualnie zaś
14 godzin i 32 minuty.
Według opisu tej rasy w książce Stefana Peterfiego (Hodowla Gołębi z 1970 r.) jest
to gołąb o muskularnej i mocnej budowie, ale o harmonijnym pokroju. Głowa wydłużona i zaokrąglona, z małą półkolistą koroną na karku sterczącą do góry (czubek w kształcie łopatki). Oczy powinny być białe, otoczone jasno cielistą obwódką
powiekową, szyja zaś gruba, pierś szeroka i wypukła, grzbiet szeroki, pochylony
do tyłu, skrzydła długie, prosto ułożone, spoczywające na wąskim ogonie, nogi
bose.
Orientacyjne wymiary: długość całkowita 36 cm, długość dzioba 15 mm, długość skrzydła 24 cm, rozpiętość skrzydeł 65 cm, obwód tułowia 29 cm, długość
ogona 13 cm, wysokość nogi 8-9 cm, waga ciała 350 -370 g.
Serbskie wysokolotne występują we wszystkich barwach i kolorach, jednokolorowe, plamiste i pstrokate. Około 30 odmian ubarwienia ma swoje nazewnictwo
wywodzące się z języka tureckiego.
Obecnie serbski wysokolotny jest również hodowany w krajach Europy zachodniej i środkowej. Na potrzeby
wystaw zostały opracowane wzorce, uwzględniające obecne trendy
hodowlane. W Polsce wzorzec po dokonaniu pewnych poprawek uwzględnia w zasadzie opis rasy w literaturze serbskiej i naszych południowych sąsiadów (patrz wzorzec w niniejszym numerze biuletynu). Jest
on podstawą do oceny tych gołębi
na wystawach, niestety tylko za
eksterier. Wyczyny lotowe nie są
i nie mogą być brane pod uwagę,
gdyż nie ma takiej opcji w systemie
oceny. Wynika to z małej, wręcz znikomej popularności organizowania
lotów konkursowych, a w związku z tym braku danych oficjalnych o osiągach
sportowych gołębi. Należy myśleć o zmianie systemu ocen. Do zmiany jednak daleka droga. Pierwsze kroki – jak dotychczas w kierunku organizowania lotów konkursowych w Polsce – poczynił Południowo-Wschodni Klub Hodowców Gołębi
Wysokolotnych z siedzibą w Sarzynie, na południu naszego kraju. Dwa lata temu
pojawiły się pierwsze oficjalne wyniki klubowych konkursów w kategoriach poszczególnych ras gołębi wysokolotnych.
Może w przyszłości doczekamy się na wystawach przy ocenie gołębi uwzględnienia wyczynów lotowych. Powinno to dotyczyć wszystkich ras wysokolotnych
i akrobatycznych, gdyż często trzymane w wolierach bezpowrotnie zatracają zdol-

8

Hodowca gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików – 2(2010)

ności sportowe. Dlatego wielką w tym zakresie rolę mogą odegrać kluby zrzeszające hodowców i miłośników tych ras.
Andrzej Liwczak

Moje włoszki
Mój Tato, gdy chodziłem do drugiej klasy szkoły podstawowej, kupił mi
pierwsze kury od p. Weinera z Wilczy k. Rybnika, znanego hodowcy królików, kur
i gołębi. To były kury hamburskie w srebrnym kolorze. Od tamtego czasu zaczęła się moja hodowlana przygoda,
o której mogę dziś powiedzieć, że jest
prawdziwą pasją, czyli miłością z pełnym zaangażowaniem. W pierwszych
latach hodowałem różne rasy: hamburskie, włoszki, minorki, brakle, faverolle, białoczuby, sebrytki, cohiny min.,
welsumery min., wyandotty min., brodacze antwerpskie.
Po studiach, w trakcie których
Gronostajowe
przez cały czas miałem swoją hodowlę,
„zakochałem” się we włoszkach. Mieszkałem wówczas w Skoczowie i zgromadziłem
kolekcję 9 kolorów: kuropatwiane, żółte, czarne, czerwone, srebrne, czarne biało
nakrapiane, płcioznaczne (bursztynowe), biało-czarne gronostajowe, pręgowane (krogulcze). Przypuszczam, że
miłość trwałaby dalej, gdyby nie kolejna przeprowadzka w miejsce, w którym warunków do hodowli kur nie
miałem. Po 7 latach przerwy i ostatniej
przeprowadzce, tym razem już do własnego domu z ogrodem, wróciłem do
hodowli. Dziś mam już inne rasy,
jednak wśród nich znalazło się miejsce
dla złotej odmiany włoszek, ponieważ
fascynacja tymi pięknymi kurami nie
Srebrne
minęła mi. Wszystkich, którzy dostrzegają wyjątkowe piękno włoszek, zapraszam do lektury krótkiego opisu rasy.
Liczna rodzina włoszek, występuje w wielu odmianach barwnych, zarówno
w formie dużej jak i zminiaturyzowanej, z grzebieniem prostym bądź w postaci
róży.
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Przypuszcza się, że włoszki wywodzą się z Lombardii i są owocem uszlachetniania typowych kur wiejskich. Na przełomie XVIII i XIX wieku rozpowszechniły się w Austrii, Szwajcarii i południowych Niemczech, skąd pięćdziesiąt lat później przez północne
Niemcy rozpoczęły swój triumfalny
pochód w świat. Na początku XX
wieku w środkowych Niemczech wyhodowano pierwszą odmianę miniaturową.
Pierwotnie uzyskano włoszkę w kolorze kuropatwianym, o wyraźnie
wiejskim pokroju. Z przysadzistej kury, noszącej podniesiony ogon, dzięki świadomej pracy hodowlanej uzyskano ptaka wyniosłego − na wyższych nogach −
z ogonem typu bażanciego, którego hodowla sprawia wiele przyjemności oraz pożytku. Włoszka jest bowiem bardzo dobrą nioską. Zanim w swojej pierwotnej, kuropatwianej formie zaczęła odnosić wystawowe sukcesy i ujęła serca wielu hodowców, występowała także pod nazwą Leghorny brązowej.
Ślady takiego nazewnictwa można do dziś odnaleźć w literaturze fachowej,
opisującej tę rasę jako leghornę typu niemieckiego, bądź europejskiego, w przeciwieństwie do leghorny typu amerykańskiego.
Od lat trzydziestych XX-tego stulecia włoszka kuropatwiana należy do żelaznej
ekspozycji wszystkich wystaw drobiu. Z powodu swojej niezwykłej
witalności i wzorcowej formy wciąż
uchodzi za wzór kury domowej,
której utrzymanie nie przysparza
większych trudności a jednocześnie
jest źródłem hodowlanej satysfakcji.
Włoszki wszystkich kolorów, jednak zwłaszcza kuropatwiane, są kurami miłującymi wolność wiejskich
obejść, ale i przydomowych ogrodów większości gospodarstw. Włoszki na pewno nie nadają się do
Bursztynowe
wolier, a jeśli już to naprawdę tylko
do dużych.. Trzymane na wybiegach odznaczają się dużą żywotnością i dobrym
zdrowiem.
Żółte

Włoszka kuropatwiana zachowała charakterystyczną postawę kury wiejskiej,
znakomitej nioski. Pod względem formy w naturalny sposób stała się wzorem dla
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pozostałych odmian barwnych. Oceniając jej pokrój oraz kolor należy zwracać
uwagę na następujące elementy:
− formę i pokrój ogólny;
− głowę, ogon i sposób, w jaki jest noszony;
− kolor podstawowy;
− barwę pokrywy skrzydeł, kołnierza, trzonu piór, połysk, nakrapianie oraz kolor nóg;
− rysunek na szyi i skrzydłach.
Włoszki są eleganckimi kurami, o szerokich barkach i wydłużonym, zwężającym się do tyłu grzbiecie, co
szczególnie jest widoczne u kogutów. Tułów ma być długi
i mocny, noszony poziomo. Linia siodła lekko wznosi się
i przechodzi w ogon, mocno
upierzony u kogutów i szeroko rozstawiony u kur. Skrzydła długie, zamknięte i dobrze
przylegające do ciała, w miarę
wysoko osadzone. Pierś szeroka i masywna, dobrze wysklepiona. Uda także mocne,
wystające z tułowia, średnio
długie. Nogi raczej delikatne.
Grzebień koguta ma być
prosty, wysoki, noszony prosto − jakiekolwiek zagięcia i obwiśnięcia są niedopuszczalne.
Zęby, których powinno być
od trzech do pięciu, mają być
rozłożone równomiernie. Grzebień kury ma być osadzony
równo, bez żadnych załamań
i fal. Dobrze jeśli nad dziobem
zawija się w dół w połowie
swojej wysokości, zaś na głowie opada w całości, nie zaZłotoszyje
słaniając oka. Układa się wówczas na podobieństwo morskiej fali. Dzwonki powinny być średnio długie, cienkie
i owalne, a zausznice białe. Oczy mają być w kolorze czerwonym. We wszystkich
odmianach barwnych wzorzec dopuszcza grzebień w typie róży, który musi być
mocno osadzony, wydatny, z długim, wystającym i okrągłym kolcem, lekko zgiętym ku szyi.

11

Hodowca gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików – 2(2010)

Duże włoszki hodowane są w następujących odmianach barwnych: kuropatwiana, złota, złotoszyja, srebrna, czarna, czarna biało nakrapiana, żółta, pomarańczowa, czerwona, niebieska, biała, biało-czarna gronostajowa, krogulcza (pręgowana), płcioznaczna (bursztynowa), niebiesko-kuropatwiana, niebiesko-złota, złotobrązowo-porcelanowa, złota biało łuskowata, złota niebiesko łuskowata, złota czarno łuskowata, niebieska biało nakrapiana, perłowoszara biało nakrapiana, perłowoszaro-pomarańczowa, biała-czerwono siodłata, porcelanowa.
Włoszki miniaturowe hodowane są w niemal tych samych barwach, aczkolwiek
występują także w jednej odmianie, w której włoszki duże są nieznane, a mianowicie żółto-czarnej gronostajowej.
Kogutom dużych włoszek zakładamy obrączki nr 18, zaś kurom nr 16. Małym
odpowiednio nr 13 i 11.
Marek Uglorz

SKLEP ZOOLOGICZNO-WĘDKARSKI

„Wszystko dla gołębi”
Adam Mikler
43-385 Jasienica, ul Strumieńska 517. Czyny: PN. – Pt. 1000 - 1700, So. 900 - 1400
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Serbski wysokolotny (886)

Pochodzenie:
Serbia, okolice Belgradu.

Wrażenie ogólne:
Gołąb typu lotnego, średniej wielkości. Lata przeciętnie 6 – 8 godzin na dużych
wysokościach.

Wzorzec: cechy rasowości
Głowa:

Oczy:
Brew:
Dziób:
Szyja:
Pierś:
Plecy:
Skrzydła:

Zaokrąglona, nieco wydłużona, z dość szerokim podniesionym czołem, z czubkiem w kształcie łopatki, dopuszcza się ostro zakończony.
Perłowe, możliwie bez krwawych żyłek, u białych i kolorowych
z białą głową ciemne.
Wąska, dwurzędowa, delikatna, barwa od jasnej do ciemnej (stosowna do koloru upierzenia).
Mocny, średniej długości, wskazany jasnego koloru lub stosownie do
barwy upierzenia. Woskówki małe, gładkie, biało przypudrowane.
Średniej długości, silna.
Szeroka, mocna, zaokrąglona.
Zaokrąglone, opadające w kierunku ogona.
Długie, szerokie, silne, dobrze przylegające, nie sięgające końca ogona i spoczywające na ogonie.
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Ogon:

Wydłużony, zwarty, noszony równo z linią grzbietu, składający się
z 12 – 16 sterówek.
Nogi:
Średniej długości, silne, nieupierzone, czerwono-pomarańczowego
koloru, kolor pazurków zgodny z kolorem dzioba.
Upierzenie: Dobrze wykształcone, gęste, przylegające, sprężyste.

Rodzaje kolorów:
Występuje prawie we wszystkich kolorach.

Kolor i rysunek:
Dopuszcza się każdy rysunek i kolor. Kolor musi być czysty, nasycony, z połyskiem. U niebieskich z pasami oraz grochowych pasy powinny być równe i nieprzerwane, grochowatość zaś równomiernie rozłożona.

Duże błędy:
Przy ocenie lotności dyskwalifikuje się gołębie, które przebywały mniej niż 4 godziny w powietrzu, lub nie osiągnęły wysokiego pułapu lotu.
Zbyt masywny lub zbyt słaby korpus, wąska pierś, żółte lub czerwone oczy, czerwone brwi, opierzone nogi, obwisłe skrzydła, łamliwe pióra.

Pozostałe wady:
Długa wąska szyja, mała głowa, wąskie czoło, za nisko lub za wysoko posadowiony czubek, długi i cienki dziób, krótki szerszy ogon , czubek niezgodny z wzorcem, nieczysta barwa upierzenia.

Uwagi do oceny:
Wygląd ogólny – struktura upierzenia – postawa, budowa korpusu –oczy – barwa
i rysunek.
Grupa IX – Lotne. Obrączka numer 7

Jeśli interesujesz się hodowlą gołębi rasowych lub drobiu ozdobnego,
to zostań członkiem
Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku-Białej – Sekcja Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.
Zebrania członków Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego odbywają się w drugą niedzielę kaŜdego miesiąca o godz. 11 w BielskuBiałej (Wapienica), ul. Cieszyńska 388
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Górnośląski garłacz koroniasty (320)

Pochodzenie:
Od dawna hodowany na Górnym Śląsku, później rozpowszechniony na terenie
Polski, Niemiec i Czech.

Wrażenie ogólne:
Smukły, elegancki, silny garłacz o wyprostowanej i swobodnej postawie, z zaokrągloną koronką (muszlowatą). Tylna partia korpusu krótsza niŜ przednia,
harmonijna we wszystkich partiach. śywy temperament, w czasie lotu na przemian klaszcze skrzydłami i wznosi je pionowo do góry.

Wzorzec: cechy rasowości
Głowa:
Oczy:
Brwi:
Dziób:

PodłuŜnie zaokrąglona, wypełnione czoło, z szeroką, pełną, dobrze
zaokrągloną z bogatą w pióra koroną z rozetami.
Koloru perłowego, dopuszczalne małe krwiste Ŝyłki. U sroczych ciemne.
Wąskie, od cielistego do czerwonego koloru.
Względnie długi, niezbyt mocny, ciemny u niebieskich, koloru cielistego u jednobarwnych i srok (u czarnych dopuszczalna muszka).
U pozostałych odmian barwnych od ciemno do jasno rogowego
(u grochowych niebieskich, czerwonopłowych, szymli niebieskich
i czerwonych ciemno rogowy, u niebieskopłowych i grochowych
niebieskopłowych jasno rogowy). U róŜnych wariantów gołębi kolo-
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Szyja:

Pierś:
Plecy:
Skrzydła:

Ogon:
Nogi:
Upierzenie:

ru Ŝółtego naleŜy dąŜyć do moŜliwie jasnego dzioba.
Woskówki gładkie.
MoŜliwie długa, im dłuŜsza tym lepsza, umiarkowanie wygięta do
tyłu. Wole duŜe, u nasady przy piersi odstające, u góry bardzo mocno wydęte (w formie gruszki) i sięgające tak wysoko, Ŝe dziób spoczywa na nim.
Niezbyt szeroka, pełna, mostek długi.
Długie, lekko wklęsłe i przykryte. Barki niezbyt szerokie, nie wystające, dobrze wypełnione.
Mocne, przylegające, zwarte, spoczywające na ogonie i nie sięgające
końca ogona. Lotki szerokie, mogą być nieznacznie uszkodzone
z powodu klaskania.
Wąski, zamknięty, tworzy wraz z plecami lekko wygiętą linię, nie
dotyka podłoŜa.
Nieupierzone, proste, średnio długie, swobodnie i nie szeroko rozstawione. Podudzia widoczne i płynnie wychodzące z korpusu.
Dobrze rozwinięte, gładko przylegające.

Rodzaje kolorów:
Jednokolorowe: czarne, białe, czerwone, Ŝółte, niebieskie z czarnymi pasami, niebieskie bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi pasami, niebieskopłowe bez pasów,
czerwonopłowe i Ŝółtopłowe.
Grochowe: niebieskie, niebieskopłowe, czerwonopłowe i Ŝółtopłowe.
Szymle: niebieskie, niebieskopłowe, czerwonopłowe i Ŝółtopłowe.
Srocze: czarne, niebieskie, czerwone i Ŝółte.
Tygrysowate: czarne, niebieskie, czerwone i Ŝółte.
Białolote: czarne, niebieskie z czarnymi pasami, niebieskie bez pasów, grochowe
niebieskie, czerwone i Ŝółte.

Kolor i rysunek:
Wszystkie kolory nasycone i czyste, niebieskie i niebieskopłowe z czystymi tarczami na skrzydłach, bez rdzy i nierówno rozłoŜonym kolorem. NaleŜy dąŜyć, aby
kolor pokrywał całe plecy. Pasy niezbyt szerokie, czyste, przez całą szerokość
skrzydeł i moŜliwie równolegle biegnące. Grochowatość moŜliwie wyraźna
i równomiernie rozłoŜona.
U białolotych od 4 do 9 białych lotek. RóŜnica białych lotek w skrzydłach moŜe
wynosić najwyŜej dwie lotki.
Niebieski szymel: Podstawowy kolor delikatny, szymlowatość równomiernie rozłoŜona. Szyja i głowa szaroniebieska, delikatnie niebiesko połyskująca, delikatnie
oszroniona z zielonkawym połyskiem. Pas w ogonie oraz pasy na skrzydłach czarne,
lotki ciemne. Kolor i szymlowatość na tarczach równomiernie rozłoŜona.
Niebieskopłowy szymel: Jak u niebieskiego szymla, jednakŜe z powodu rozrzedzonego koloru jasno niebieskoszary ze srebrnoszarą głową i szyją. Pas w ogonie
oraz pasy na skrzydłach ciemne, moŜliwie ciemne równieŜ lotki.
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Czerwonopłowy szymel: Kolor głowy i korpusu śmietankowy, tarcze skrzydeł
białawe i czyste. Pasy na skrzydłach są intensywnie czerwone (czerwonowinne)
i dobrze rozgraniczone. Lotki białawe, przy stosinie z czerwoną pigmentacją. Ogon
bez pasa. Lustra w ogonie nie są błędem. Wymaga się, aby czerwonowinna szyja
pokryta była delikatnymi, intensywnie kolorowymi zielonkawo połyskującymi
plamkami, obramowanymi białą szymlowatością, lepiej widocznymi przy wydętym wolu.
śółtopłowy szymel: Jak u czerwonopłowego szymla, jednakŜe z powodu rozrzedzonego koloru, kolor korpusu bardzo delikatnie śmietankowy, a czerwonowinny
kolor zastąpiony nasyconym kolorem Ŝółtym.
Srocze: Głowa, skrzydła, uda i brzuch są białe, pozostałe upierzenie, w tym takŜe
dolna część pleców oraz klin są kolorowe. Dopuszczalna jest kolorowa plamka na
czole.
Tygrysowate: Na kolorowym korpusie moŜliwie równomiernie powinny być rozłoŜone białe pióra. Lotki i ogon musi być kolorowy.

Duże błędy:
Za słaby, ocięŜały korpus, za głęboka postawa, spodenki, słabe, krzywe lub zbyt
szeroko osadzone wole. Przy wydętym wolu, wole za duŜe lub za miękkie. Wąska,
krzywa z ubytkami w upierzeniu koronka, brak rozet. Pokazujący się trzeci pas.
Uboga grochowatość. Matowy i nieczysty kolor.
U szymlowatych nierównomierny rysunek szyi, nieczysty i nierównomierny kolor
dolnej części piersi, brzucha i tarcz.
U białolotych mniej niŜ 4 lub więcej niŜ 9 białych lotek i więcej niŜ dwie białe lotki
róŜnicy w skrzydłach.

Uwagi do oceny:
Ogólny wygląd – kształt korpusu – wole – postawa – koronka – kolor oczu i dzioba
- kolor i rysunek
Grupa IV – Dęte. Obrączka numer 8
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Choroby gołębi wywołane
przez pasożyty
W ostatnim czasie wśród hodowców, wiele się mówi na temat chorób wirusowych, takich jak cirkowiroza czy adenowiroza oraz bakteryjnych, i narastającej
odporności na antybiotyki. Chcielibyśmy jednak napisać o temacie mniej modnym
i o wiele starszym, ale wciąż aktualnym, czyli o najczęściej występujących parazytozach wśród gołębi.
Jedną z chorób, z którą prawie każdy hodowca miał do czynienia jest rzęsistkowica (trichomonoza). Dziś ze względu na dużą świadomość profilaktyki tej jednostki chorobowej postać kliniczna występuje rzadko. Częściej natomiast spotykamy się z bezobjawowym nosicielstwem. Niesie ono za sobą ryzyko, że przy nie
sprzyjających warunkach, takich jak np.:
stres lotowy, dojdzie do namnożenia
pierwotniaka, pogłębienia immunosupresji i znacznego osłabienia gołębia.
Aby tego uniknąć należy przeprowadzać wymazy z wola kilka razy w roku, w szczególności przed parowaniem, lotami, pierzeniem i wystawami. Stała kontrola stada pozwala także
określić jaki jest poziom odporności
i kondycja gołębi.
Kolejną chorobą jest heksamitoza.
Dwa kuliste rzęsistki w wymazie z wola.
Pierwotniak który ją wywołuje jest blipowiększenie 600x
sko spokrewniony z rzęsistkiem, ale
w przeciwieństwie do niego namnaża
się w jelitach. Ich uszkodzenie objawia
się biegunką i szybko postępującym
odwodnieniem. Choroba najczęściej dotyczy gołębi młodych i często jest mylona z kokcydiozą lub postacią mokrą
trichomonozy. Rozpoznanie stawia się
na podstawie wymazu z kloaki.
Ostatnią chorobą wywoływaną przez
pierwotniaki jest kokcydioza. Kokcydia występują w każdym gołębniku,
jednak u większości osobników wystęGniaździaki są najbardziej narażone na
puje pewna równowaga między pasoinwazje heksamitą i rzęsistkiem
żytem a gospodarzem. Ta równowaga
zostanie naruszona, kiedy nagromadzenie oocyst kokcydii jest zbyt duże, czyli np.
18
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w przypadku dużego zagęszczenia ptaków i braku systematycznego czyszczenia
gołębnika. Kokcydia namnażają się w nabłonku jelit a następnie wydalane są
z kałem do środowiska. Jednak, aby uzyskać zdolność do zakażania, muszą przejść
sporulację czyli dojrzewanie. Z punktu
widzenia profilaktyki jest to newralgiczny okres w cyklu pasożyta, bo od
tego ile oocyst „wykiełkuje” zależy jak
silna będzie inwazja pierwotniaka w gołębniku. Powstaje błędne koło, gdyż więcej zakażonych ptaków oznacza więcej
oocyst w kale, coraz silniejszą inwazję
i pojawienie się biegunki (szczególnie
u gołębi młodych). Okres sporulacji
wynosi w zależności od temperatury od
kilkudziesięciu godzin do kilku dni. ZaNie wysporulowana oocysta kokcydii
leca się więc sprzątanie gołębnika co
drugi dzień. Przy rozpoznaniu choroby warto wykonać badanie kału metodą flotacji lub rozmaz kału. Konieczne jest określenie przez badającego liczby oocyst, gdyż
wykrycie pojedynczych oocyst w preparacie nie stanowi istotnego zagrożenia dla zdrowia stada.
Innymi parazytozami stanowiącymi
zagrożenie dla zdrowia stada są inwazje wywołane przez nicienie. Praktyczne znaczenie mają inwazje glist i kapilarii.
W przeprowadzonych badaniach stwierdziłem inwazje kapilarii w 28,4% stad.
Nicienie z rodzaju capillaria to bardzo
małe, zaledwie kilkumilimetrowe pasożyty. Potrafią jednak silnie uszkodzić
błonę śluzową jelit, co wyklucza dobre
Garłacz górnośląski koroniasty z ostrą kapiwyniki w lotach, a u gołębi rasowych
lariozą
trzymanych w wolierach przy masowej
inwazji mogą prowadzić nawet do śmierci. Chore gołębie mają matowe pióra, występuje zielonkawa biegunka, wychudzenie, niestrawność, obwisłe wole a w skrajnych przypadkach nawet wodobrzusze.
W przeciwieństwie do kapilarii zarażenie glistami jest najczęściej bezobjawowe.
Mimo to obecność pasożyta pozbawia gospodarza witamin i składników odżywczych, co może skutkować gorszą kondycją. Przy obu typach inwazji nicieni skutecznym rozpoznaniem jest badanie kału metodą flotacji. Badanie kału metodą
rozmazu ze względu na bardzo niską czułość, w powyższych przypadkach nie daje
odpowiedniego rezultatu.
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Jeżeli chcemy mieć całkowitą pewność, że nasze stado jest wolne od nicieni, badanie to powinno być wykonane
trzykrotnie w odstępach dwutygodniowych. Odstęp pomiędzy badaniami jest
konieczny ponieważ rozpoznanie opiera
się na znalezieniu jaj, a te składane są
tylko przez dorosłe pasożyty. Okres od
zarażenia ptaka do momentu pojawienia się jaj nicieni w kale nazywamy okresem prepatentnym i może on wynosić
od 3 do 5 tygodni. W czasie trwania
Dorosłe kapilarie - widoczna macica wypełokresu prepatentnego stwierdzenie glist
niona jajami. Powiększenie 75x
czy kapilarii jest niemożliwe.
Wyjątkowo rzadko notuje się inwazje przywr, natomiast częściej spotkać można
tasiemce. Z zarażeniami możemy się spotkać, jeżeli w wolierach występują dżdżownice, które są żywicielami pośrednimi w cyklu rozwojowym tasiemców. Gołąb zaraża się zjadając dżdżownice, która wcześniej zjadła jajo tasiemca. Oprócz biegunki
pojawiającej się właściwie przy wszystkich chorobach pasożytniczych, ważnymi objawami są anemia i matowienie piór. Towarzyszy temu utrata masy ciała. W niektórych przypadkach inwazje tasiemców mogą prowadzić do
padnięć.
Podobnie jak przy inwazjach nicieni można badać kał metodą flotacji,
ale pewnym rozpoznaniem jest sekcja
zwłok padłego ptaka. Najlepszym sposobem zapobiegania jest przerwanie
łańcucha
jajo – dżdżownica – gołąb.
Gołąb pocztowy który padł na skutek silnej
Jedynym pewnym środkiem w zapoinwazji mieszanej (kapillaria + tasiemce)
bieganiu inwazji pasożytniczych jest
regularne odrobaczanie zwierząt, lecz ważne jest, by to odrobaczenie było poprzedzone badaniem kału. Pozwala to określić intensywność inwazji i zastosować odpowiednie leczenie. Pamiętajmy, że aby pozbyć się pasożytów z gołębnika potrzeba
całego programu odrobaczania, gdyż z jaj wydalonych przed leczeniem mogą rozwijać się postacie dorosłe pasożytów i stanowić źródło inwazji dla dopiero co odrobaczonego stada. Badając kał przed odrobaczaniem stosunkowo łatwo jest wykryć
inwazję z powodu dużej liczby jaj. Hodowcy często badają kał tylko po odrobaczeniu, nie jest to błędem, takie badanie pozwala nam określić czy środek odrobaczający zadziałał prawidłowo. Niestety w takiej sytuacji – jeżeli wynik będzie negatyw-
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ny – to nie wiemy czy stado było zarażone, czy też nie, a podawanie leków było
zbędne. Ideałem jest więc wykonanie badań zarówno przed jak i po odrobaczaniu.

Główka i człony tasiemca znalezionego w czasie sekcji gołębia. Powiększenie 75x

Najbardziej komfortową sytuacją jest posiadanie stada wolnego od pasożytów
jelitowych. Jeżeli hodowca posiada stado o takim statusie, musi bezwzględnie nowo wprowadzane sztuki poddawać kilkutygodniowej kwarantannie, w czasie której ptaki należy zbadać pod kątem nosicielstwa pasożytów i w razie potrzeby zastosować odpowiednie leczenie.
Tomasz Klimczak, Aleksandra Krykowska

Wystawa w Zwönitz
W uroczym miasteczku Zwönitz, położonym u podnóża Rudaw (Erzgebirge)
w Saksonii, każdego roku po święcie Epifanii (inaczej Trzech Króli) odbywa się
przegląd dwóch niemieckich klubów gołębi barwnych, a mianowicie klubu saksońskich gołębi barwnych oraz klubu saksońskich czajek, jaskółek i tarczowych. Chociaż czajki, jaskółki i tarczowe także należą do grupy saksońskich gołębi barwnych,
jednak z powodów historycznych hodowcy tych trzech ras tworzą odrębny klub.
Każdego roku przegląd ma miejsce w tym samym miejscu, a mianowicie w centrum wystawowym związku hodowców rasowego drobiu i królików w Zwönitz.
W dwóch budynkach na peryferiach miasta, 9 i 10 stycznia oceniono i pokazano 1365
gołębi. Ponieważ do klubu należą najlepsi hodowcy, również ich ptaki są najwyższej
klasy. A że niemieccy sędziowie na klubowych przeglądach oceniają surowo, wśród
wystawionych gołębi bez trudu można było znaleźć sztuki na najwyższym poziomie.
Gołębie z punktami 96 i 97 w każdym wypadku są wzorcowe, dlatego byłoby bardzo
dobrze, gdyby polscy hodowcy, zainteresowani podnoszeniem swojej wiedzy i umiejętności hodowlanych, chociaż raz na jakiś czas uczestniczyli w takich przeglądach.
Na wystawie pokazano:
− saksoński polny kolorowy – 108 sztuk, w tym z koroną 41;
− saksoński białogon – 138 sztuk;
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saksoński łysek dwuczuby – 82 sztuki;
saksoński mnich – 55 sztuk;
saksoński bocian – 49 sztuk, w tym z koroną 36 sztuk;
saksońska czajka białoskrzydła – 32 sztuk;
saksoński z czółkiem – 63 sztuki, z tego z koroną 35 sztuk;
saksoński z księżycem – 27 sztuk;
saksoński barwnopierśny – 26 sztuk;
staroniemiecki murzyn – 22 sztuki;
saksońska jaskółka – 107 sztuk;
saksońska czajka – 462 sztuki, w tym z koroną 255 sztuk;
saksoński tarczowy – 194 sztuki, w tym z koroną 31 sztuk oraz z koroną i goździkiem 40 sztuk.

Saksoński polny kolorowy

Saksoński polny kolorowy

Saksoński mnich

Saksoński tarczowy

Saksońska czajka (śląska)

Saksoński z czółkiem

Saksoński łysek dwuczuby

Saksoński z księżycem

Saksoński barwnopierśny

Marek Uglorz
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Wystawa w Wilsdruff
Hodowcy w terenu Niemiec, zrzeszeni w klubie turyńskich gołębi barwnych,
co roku w styczniu organizują klubowy przegląd swoich ptaków. Klub liczy wielu
hodowców, dlatego dzieli się na 11 grup. W bieżącym roku wystawę organizowała
grupa Łużyce. Miejscem spotkania miłośników barwnych gołębi z Turyngii i ekspozycji ich ptaków było niewielkie saksońskie miasteczko Wilsdruff, leżące nieopodal Drezna. W sportowej hali zgromadzono 2618 gołębi, które można było podziwiać 9 i 10 stycznia. Oprócz wystawy, zorganizowano także giełdę, na której do
sprzedaży przygotowano ptaki, w niczym nie ustępujące tym z ekspozycji. Dlatego
można było kupić wiele naprawdę pięknych gołębi.

Turyńskie jednobarwne

Turyński tarczowy

Turyńskie mnichy z czubkiem

Turyńska czajka

Turyński z czółkiem

Turyński barwnopierśny

Turyński z księżycem

Turyński łysek białoogoniasty

Turyński bocian

Na wystawie w Wilsdruff pokazano:
– turyński jednobarwny - 85 sztuk, w tym z koroną 9 sztuk i z łapciami na no-gach
60 sztuk;
– turyński złotawiec – 16 sztuk, w tym z czubkiem 1 sztuka;
– turyński białogon – 210 sztuk;
– turyński łysek białoogoniasty – 101 sztuk;
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turyński białogłowy – 69 sztuk;
turyński z białym śliniaczkiem – 174 sztuki;
turyński mnich – 36 sztuk, w tym z czubkiem 25 sztuk;
turyńska jaskółka – 319 sztuk, w tym z koroną 239 sztuk;
turyńska czajka – 660 sztuk, w tym z koroną 22 sztuki;
turyński bocian - 37 sztuk;
turyński tarczowy – 406 sztuk;
turyński z czółkiem – 368 sztuk;
turyński z księżycem – 33 sztuki;
turyński barwnopierśny – 104 sztuki.
Przyszłoroczna wystawa, która upamiętni 100-lecie istnienia klubu turyńskich
gołębi barwnych, odbędzie się oczywiście w Turyngii, czyli w środku Niemiec.
Pozostaje mieć nadzieję, że miłośnicy turyńskich gołębi barwnych z Polski wybiorą
się na jubileuszową wystawę, wszak można być pewnym, że będzie czym cieszyć
oczy i serca.
Marek Uglorz

Zobacz:
−

www.golebnik.pl

−

www.mojgolebnik.wer.pl

−

Hiszpan (gołąb)

−

karolajasienicy.blox.pl

Dragon (gołąb)

−

kazimierzzrudzicy.blox.pl

Indian (gołąb)

−

ozhgridobb.blox.pl

Turkot frankoński

−

ogrodzycia.blox.pl

Turkot bernburski

−

Blog Stanisława Ciecierskiego

Timiszoarski srokacz
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