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Szpaki
Szpaki, chociaż gołębie, trochę przypominają kolorem swoich imienników
(sturnus vulgaris), znanych w całej Europie, a przysparzających wielu kłopotów sadownikom. Ale w niczym więcej nie
przypominają szpaków, przylatujących
wczesną wiosną do parków i naszych
ogrodów, gnieżdżących się w dziuplach
starych drzew oraz w odpowiednio
przygotowanych dla nich budkach.
Szpaki, należące do grupy V (barwne),
znane już były w XVI wieku w Schwarzwaldzie w Niemczech. Stąd rozprzestrzeniły się na południowe Niemcy,
a następnie na wszystkie regiony nad Renem i Łabą. Obecnie hodowane są w caSzpak ciemnogłowy czarny
łej Europie. W południowych Niemczech
hodowano przede wszystkim czarne szpaki. W Turyngii, gdzie powstało wiele ras
gołębi, szczególnie kolorowych, wyhodowano szpaki niebieskie. O popularności
szpaków niechaj świadczy fakt, że klub hodowców szpaków liczy w Niemczech
około 250 członków.
Na wystawach w Polsce od pewnego
czasu pokazywane są nieliczne okazy
szpaków, głównie szpaki czarne z ciemnymi głowami oraz szpaki łyski. Ale
hodowane są już także szpaki o rysunku
mnisim.
Budowa
Szpaki, niezależnie od barwy, są gołębiami typu polnego. Chociaż są to
gołębie niezbyt duże, to jednak mocne,
zwinne w locie, przede wszystkim bardzo czujne. Nie łatwo dają się zaskoczyć
Szpak mnich czarny srebrny
drapieżnikom. Nawet w gołębniku są
czujne, a hodowca niezbyt zwinny ma duże kłopoty ze złapaniem swoich ptaków.
Poszczególne odmiany nieco różnią się od siebie budowż. Najstarsza odmiana
szpaka ciemnogłowego jest dosyć przysadzista o nieco wysuniętej piersi. Szpaki
łyski mają stosunkowo wydłużony korpus, a jako, że zawsze są gotowe do lotu,
noszą głowę nieco wysuniętą do przodu. Pierś także musi być nieco wysunięta do
przodu. Zresztą przypominają nieco budową pokrewne im gołębie, a mianowicie
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południowoniemieckie łyski. Z grupy szpaków szpaki mnichy są najdrobniejsze,
ale za to o najbardziej ciekawym rysunku.
Głowa szpaka powinna być podłużnie zaokrąglona, o lekko wysklepionym czole i ciemieniu. Szpaki z kolorowymi głowami nie posiadają na głowie żadnej ozdoby z piór. Łyski mają stojącą koronkę
zakończoną rozetami, szpaki mnichy
zaś czubek. Ze względu na ozdoby
z piór, wydaje się, że głowa u łysków
i mnichów jest bardziej płaska aniżeli
u szpaków z ciemnymi głowami. U szpaków z ciemnymi głowami oczy są
ognistoczerwone, u pozostałych ciemne. Tzw. oczy złamane, a więc niejednolicie kolorowe są dużym błędem.
Oczy powinny być obramowane wąskimi i mało widocznymi brwiami,
u mnichów i łysków od jasno cieliSzpak ciemnogłowy niebieski
stych do czerwonych, u ciemnogłowych odmian ciemna.
Dziób o średniej długości, osadzony jest w głowie pod kątem rozwartym, najmniejszym u ciemnogłowych, a najbardziej rozwartym u szpaków mnichów. Kolor
dzioba jest także zróżnicowany. U wszystkich odmian mnichów, a także u ciemnogłowych czerwonych i żółtych powinien być zdecydowanie cielisty, u łysków górna część dzioba cielista, zaś dolna część czarna. U pozostałych odmian czarny.
Podgardle powinno być dobrze wykrojone, szczególnie u ciemnogłowych. Szyja
u wszystkich odmian jest średnio długa, w okolicy ramion dobrze wypełniona i rozszerzająca się w kierunku dobrze zaokrąglonej piersi. Szpaki o zapadniętych piersiach powinny być usuwane z hodowli. Podobnie dość długie
plecy powinny być zaokrąglone i nieco
opadające, szczególnie u szpaków mnichów, w kierunku ogona.
Szpaki, jak wszystkie gołębie należące do grupy V, mają dość długie
skrzydła, dające im zwinność i sprawność w locie. Bezwzględnie powinny
spoczywać na długim i zwartym ogoSzpak łysek czarny
nie. Całe upierzenie musi być zwarte,
przylegające do tułowia, głowy i szyi.
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Szpaki mają stosunkowo krótkie, zawsze nieupierzone, koloru czerwonego nogi.
Tylko u gołębi młodych dopuszcza się nieco ciemne nogi. Obowiązkowo pazurki
muszą być czarne, a jedynie u mnichów jasne.

Rysunek i kolory
Wszystkie szpaki bezwzględnie muszą być kolorowe, mieć białe pasy i księżyc
na piersiach, lub białą wstęgę, poprzetykaną czarnymi punkcikami o szerokości około 15 mm. Wstęga powinna
znajdować się wokół szyi i z tyłu zbiegać się z rysunkiem tzw. serca. Księżyc
zaś powinien się znajdować w dolnej
części szyi. Powstaje on dzięki piórom,
które w tym miejscu mają białe końcówki z delikatną, czarną i połyskującą
zielono obwódką. Półksiężyc powinien
być około 3 cm szeroki i podwójnie
długi. Musi się u góry i u dołu wyraźnie odcinać od podstawowej barwy,
Szpak łysek czarny marmurkowy
być bez luk, a końce półksiężyca powinny mieć ostre zakończenia, które nie mogą sięgać do tylnej części szyi. Rysunek
sięgający na tylną część szyi i na piersi jest błędem. Pasy powinny być czysto białe,
wąskie, bez przerw, biegnące przez całą szerokość tarcz, na górze w miarę możliwości rozdzielone (zob. rys. nr 1).
Znane są szpaki czarne, niebieskie, czerwone i żółte. Te cztery kolory dają
z czterema różnymi rysunkami dwadzieścia sześć odmian barwnych. Wszystkie
odmiany można opisać w odniesieniu
do kolorów, jednakże opis taki nie będzie przejrzysty. Znacznie lepsze jest
odwołanie się do występujących u szpaków czterech podstawowych rysunków
(zob. rysunek nr 2).
Szpaki z białymi pasami, bez dodatkowego rysunku na tarczach skrzydeł występują w czterech wariantach:
szpaki ciemnogłowe, z białym ogonem,
łyski i mnichy.
1. Szpaki ciemnogłowe charakteryzują
się tym, że nie mają na głowie żadnego
Szpak łysek niebieski
rysunku. Pióra ciemnogłowych czarnych powinny mieć zielony połysk, bez dodatku koloru brązowego i sitowatości na
lotkach i ogonie. Kolor niebieskich ciemnogłowych powinien być czysty, na
skrzydłach równomiernie rozłożony, lotki zaś powinny być tak jasne, jak to tylko
możliwe. Rysunek na skrzydłach u ciemnogłowych niebieskich biało łuskowa-
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tych powinien być wyraźny. Białe łuski obowiązkowo muszą mieć czarne obrzeżenie. Barwa u ciemnogłowych czerwonych i żółtych powinna być czysta, zdecydowana.
2. Znane są białogony czarne, niebieskie i niebieskie biało łuskowate. Nad woskówkami znajduje się małe białe czółko, w ogonie zaś powinno być dwanaście
białych sterówek. Klin powinien być kolorowy, pokrywa ogona biała.
3. Pięknie prezentują się łyski. Występują w kolorze czarnym i niebieskim.
Niebieskie mogą być również biało
łuskowate. Jak nazwa wskazuje, łyski
powinny mieć białą łyskę, która jest
odgraniczona prostą linią, biegnącą od
kąta dzioba przez oczy lub przez ich
dolną krawędź i sięgać do koronki,
zakończonej rozetami. Łyska musi być
biała na całej szerokości i długości.
Muszka między kątem dzioba a okiem
jest pożądana, ale nie wymagana.
4. Coraz większą popularnością cieszą
Szpak ciemnogłowy niebieski srebrny
się ostatnio szpaki mnichy. Obowiązkowo muszą mieć wyraźny rysunek mnicha, a więc białą głowę, od 7 do 9 lotek
zewnętrznych, ogon z pokrywą i klinem. Wszystkie linie rozgraniczające biel od
koloru powinny być wyraźne. Szpaki mnichy mają wąski i wysoko osadzony spiczasty czubek. Znane są mnichy czarne, niebieskie i niebieskie biało łuskowate.
Odmianą szpaka ciemnogłowego są szpaki marmurkowe. U marmurkowych
tarcze skrzydeł powinny być z możliwie małymi, białymi łuskami
w kształcie trójkąta. Łuskowatość powinna być równomierna
na całych tarczach. Lotki pierwszego rzędu obowiązkowo muszą mieć rysunek zięby. Szpaki
marmurkowe mogą być także
białogonami, łyskami i mnichami. U wszystkich odmian marmurkowych podstawowym kolorem jest czerń.
Odmianą szpaka ciemnogłowego są także szpaki srebrno łuskowate. Srebrno łuskowate maSzpak mnich czarny marmurkowy
ją na szyi białą wstęgę poprzetykaną czarnymi punkcikami, o szerokości ok. 15 mm. Tarcze na skrzydłach są białe,
lecz każde pióro zakończone jest rysunkiem podobnym do grotu strzały w kolorze
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czarnym lub niebieskim. Serce i górna część grzbietu powinny mieć ten sam rysunek. Rysunek zięby na lotkach u czarnych jest obowiązkowy. Szpaki srebrno łuskowate występują w kolorze czarnym i niebieskim. Niebieskie niekoniecznie muszą mieć na lotkach rysunek zięby.
Dużymi błędami w budowie
jest słaba budowa, upierzone
nogi, słaby lub źle usytuowany
czubek lub koronka. Dużymi
błędami w kolorze są: zbyt
ciemny kolor niebieski, matowy
czarny, bez połysku, rdza na
księżycu i pasach, widoczna
sitowatość na lotkach. Dużymi
błędami w rysunku są: brak
rysunku zięby u odmian, które
ten rysunek mieć powinny, za
jasna łuskowatość u łuskowatych; wadliwa łyska, ciemna
Szpak mnich niebieski srebrny
górna część dzioba u łysków,
krzywa lub wąska koronka bez rozet; u białogonów brak białego czółka oraz mniej
niż dwanaście białych sterówek; u mnichów dużo białych piór przy odbycie, mniej
niż 7 i więcej niż 9 białych lotek (Różnica między ilością białych lotek w skrzydłach
nie może być większa aniżeli dwa pióra), szeroki czubek, plamisty dziób.

Szpak ciemnogłowy czarny marmurkowy

Szpak ciemnogłowy niebieski marmurkowy

Uwagi
Hodowla szpaków może być łatwa i niełatwa. Łatwa, bo są to gołębie żywotne,
dość płochliwe i dlatego trudno je złapać drapieżnikom. Trudna, bowiem u niektórych odmian, szczególnie u srebrno łuskowatych niełatwo osiągnąć właściwy rysunek. Pomimo tego warto się potrudzić, aby mieć w swoim gołębniku ciekawe
odmiany.
Szpakom nakładamy obrączkę nr 7.
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Według: E. Müller (red.), Alles über Rasentaube, B. 4, 2004).
Rząd pierwszy: ciemnogłowy, ciemnogłowy marmurkowy, ciemnogłowy srebrno łuskowaty; rząd drugi: białogon, białogon marmurkowy, białogon srebrno łuskowaty; rząd trzeci:
mnich, mnich marmurkowy, mnich srebrno łuskowaty; rząd czwarty: łysek, łysek marmurkowy, łysek srebrno łuskowaty.

Karol Jasienica
Zdjęcia Autora
Autor w swojej hodowli posiada szpaki: ciemnogłowe niebieskie (z białymi pasami,
biało łuskowate) oraz srebrne; łyski czarne i niebieskie; mnichy czarne i niebieskie
srebrne.
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Turyńskie białogłowe
Białogłowy z Turyngii należy do turyńskiej grupy gołębi barwnych, które
w większości są ptakami z nieupierzonymi nogami. Jedynie turyński jednobarwny,
turyński z białym śliniaczkiem i turyński białogłowy mają na nogach średniej wielkości łapcie. Białogłowego z Turyngii nie należy też zaliczać do grona mnichów,
ponieważ ma kolorowe lotki. Pomiędzy turyńskimi rasami miłośnicy gołębi z mniszym rysunkiem znajdą też coś dla siebie w postaci turyńskiego mnicha.
Pochodzenie
Ponad sto lat temu współczesny wygląd głowy interesującej nas rasy wcale nie
był przesądzony, ponieważ lokalne
preferencje w budowie i rysunku głowy doprowadziły do tego, że w górzystych okolicach miasteczka Ruhla i
w niedalekim Zella-Mehlis, Steinbach
oraz Trusetal rozwinęła się hodowla
gołębia z białą głową, przypominającą głowy mnichów. Natomiast hodowcy z terenów położonych bliżej
Hesji preferowali gołębie z cięciem
koloru na wysokości oka i w efekcie
doprowadzili do powstania turyńskiego łyska białoogoniastego, któreCzarne
go cechują kolorowe sterówki po obu
stronach białego ogona. Inną charakterystyczną cechą turyńskiego łyska jest kolor
dzioba. Otóż, podobnie jak u południowoniemieckiego łyska, górną część dzioba
powinien mieć jasną, zaś dolną ciemną, odpowiednią do koloru upierzenia. Zasada
nie dotyczy gołębi czerwonych i żółtych.
Z kolei z trzecią rasą, posiadającą
białą głowę, a mianowicie z turyńskim
z białym śliniaczkiem, białogłowego łączy kolor dzioba, to znaczy, że cały
musi odpowiadać barwie ptaka, a dzieli
linia koloru. U gołębi z białym śliniaczkiem biel sięga bowiem ramion.
Swoją nazwę turyński białogłowy
otrzymał w 1903 roku. Wcześniej bywał
nazywany mnichem i dopiero wspomniane wyżej lokalne preferencje doprowadziły do tego, że powstały dwie
Niebieskie
rasy, jedna z krymką na głowie, a druga
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cała białogłowa. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w tamtych czasach hodowcy faworyzowali jednak gołębie z białą krymką (łyską), a wiele ptaków z białą głową lądowało na wiejskich stołach.

Budowa
Ze względu na różnice w rysunku trzech starych turyńskich ras z białymi głowami, a przecież obok nich znana jest jeszcze jedna, typowo mnisza rasa, a mianowicie turyński mnich (ten jednak ma głowę gładką albo z czubkiem), podczas selekcji turyńskich białogłowych najbardziej trzeba uważać na odległość cięcia koloru od oka, która
powinna wynosić 1 cm.
Poza tym głowa ma być wydłużona, lekko wysklepiona, z koronką zakończoną rozetami. Oczy
mają być ciemne, otoczone wąską
brwią, barwy cielistej do czerwonej. Dziób powinien być średniej
długości, koloru cielistego. Woskówki słabo rozwinięte, biało przypudrowane.
Czerwone, w tle saksoński z księżycem
W hodowli należy pilnować
długości szyi, która nie może być za długa, u podstawy musi być silna, mocno osadzona w korpusie, i zdecydowanie zwężać się w kierunku głowy. Problem może
stwarzać także źle wykrojone podgardle, ponieważ koniecznie musi być okrągłe.
Pierś ma być szeroka i dobrze zaokrąglona. Plecy mają być lekko opadające, w ramionach szerokie, dobrze przykryte długimi i dobrze przylegającymi skrzydłami.
Do całości wizerunku gołębia dochodzi długi i zwarty ogon.
Nogi oczywiście muszą być upierzone i nie powinny być zbyt długie. Łapcie
mają być średniej wielkości, z dobrze rozwiniętymi piórami sępimi. Bardzo ważne
jest, żeby upierzenie było dobrze rozwinięte i przylegające do ciała.

Rysunek i kolory
Białe mają być: głowa, ogon wraz z klinem i piórami pokrywowymi, oraz łapcie.
Pozostałe upierzenie, wraz z koronką i piórami sępimi są kolorowe. Linia dzieląca
kolory na głowie biegnie od podstawy koronki, 1 cm poniżej oczu aż do podgardla.
Wszystkie linie cięcia koloru powinny być proste, bez załamań. Dopuszczalne są
białe pióra przy odbycie.
Znane są ptaki czarne, czerwone, żółte, brązowe, niebieskie z czarnymi pasami
lub bez pasów; niebieskopłowe z ciemnymi pasami lub bez pasów; czerwonopłowe, żółtopłowe, grochowe niebieskie, grochowe niebieskopłowe oraz miedziane.
Wszystkie kolory muszą być nasycone i czyste, zaś czerń, czerwień i żółć powinny
intensywnie połyskiwać.
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Należy pilnować, aby ptaki niebieskie i płowe z tarczami miały czysty kolor, bez
cieni. Pasy we wszystkich wariantach
barwnych powinny być czyste, wąskie, równoległe i przebiegające przez
całą szerokość tarczy skrzydła. Gołębie miedziane mają lśniące czarne
upierzenie korpusu, skrzydła zaś są
kasztanowe z czarnym obrzeżeniem.
U miedzianych zewnętrzna część
lotek ma być czarna, bez lub z brązowym rysunkiem zięby.

Największe wady
Hodowca turyńskich białogłowych
musi zwracać uwagę, żeby korpus
ptaka nie był słaby. Dużą wadą jest oczywiście wąska i krzywa koronka, albo brak
rozet. Niedopuszczalny jest plamisty dziób, za krótkie albo za długie łapcie. Szczególnie trzeba pilnować odległości koloru pod okiem, a także cięcia koloru pomiędzy ogonem a plecami. Za wysokie jest dużą wadą. Podobnie białe lub sitowate
lotki, kolorowe łapcie, matowe i nieczyste kolory. Także pojawiający się trzeci pas,
bądź słabo zaznaczone pasy, dyskwalifikują ptaka z dalszej hodowli.
Młodym turyńskim białogłowym zakładamy obrączkę nr 10.
Marek Jerzy Uglorz
Zdjęcia Autora
Czerwony

Autor w swojej hodowli posiada turyńskie białogłowe czarne, czerwone, niebieskie.

O nas w niemieckim czasopiśmie
W 9. numerze czasopisma Geflugel, z dnia 7 maja 2010 roku, które jest wydawane w Berlinie jako oficjalny organ prasowy niemieckiego związku hodowców ptactwa rasowego, na 52. i następnej stronie zamieszczono relację z jubileuszowej wystawy w Poznaniu, która odbyła się w 2009 roku. Już tytuł artykułu przynosi informację, że obecni na wystawie hodowcy z Niemiec uznali wyjazd do Poznania za
udany.
Z treści można się dowiedzieć o wieloletnim związku i dobrej współpracy pomiędzy hodowcami z poznańskiego oddziału PZH, a miłośnikami ptactwa, zrzeszonymi w lipskim związku hodowców. Do zwyczaju należą między innymi wzajemne odwiedziny, spotkania podczas corocznych wystaw, które odbywają się
w Lipsku i w Poznaniu.
Autor tekstu, p. Matthias Beutel, nie tylko poinformował czytelników o ogólnej
liczbie wystawionych zwierząt, ale umieścił też wykaz najliczniej reprezentowanych ras gołębi. Dalej, kilka miłych słów poświęcił karierom, pokazanym w Poznaniu, oraz wyraził kilka trafnych uwag na temat hodowanego w Polsce polskiego
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pocztowego wystawowego. Na koniec umieścił informację o giełdzie, która miała
miejsce przez cały czas trwania wystawy w hali nr 2. Pisząc o giełdzie zadał pytanie: Czy czasem nie było na niej ciekawiej, aniżeli pomiędzy klatkami ze zwierzętami wystawionymi do oceny? Pytanie daje dużo do myślenia. Wreszcie wyraził
przekonanie, że koledzy z Lipska chętnie wybiorą się do Poznania na kolejne wystawy.
W 13. numerze tego samego czasopisma, p. Thomas Hellmann, na 8. stronie
opisuje polską bagdetę. Swój tekst rozpoczyna wspomnieniem pierwszego spotkania z naszym listonoszem. Był wówczas przekonany, że stoi przed klatką z ostrawską bagdetą. Dopiero po zorientowaniu się, że są to dwie różne rasy zaczął szukać
informacji na temat polskiego listonosza.
Lektura artykułu przekonuje, że na temat rasy wie już dość sporo. Opisuje nie
tylko początki rasy, ale przytacza też rozmaite, często różne poglądy na temat cech
rasowych, które można znaleźć w polskiej literaturze. Między innymi wspomina o
poważnym kryzysie w hodowli listonosza, który miał miejsce w wyniku II wojny
światowej oraz opisuje determinację hodowcy, Stanisława Arciszewskiego z Krakowa, który z ocalonych ptaków doprowadził do ponownego rozpowszechnienia
rasy.
Następnie p. Th. Hellmann omawia budowę oraz opisuje odmiany barwne listonosza, umieszczając w tekście trafne uwagi, w których odnosi się do obecnego
pokroju ptaków i ewentualnej pracy hodowlanej w przyszłości.
Marek Jerzy Uglorz

Frankoński srokacz sercaty (445)
12

Hodowca gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików – 6(2010)

Budowa układu krwionośnego gołębi
oraz ciekawe przypadki kardiologiczne,
z którymi zetknęliśmy się w praktyce
Kardiologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami i wadami układu sercowo-naczyniowego. W weterynarii jest to dyscyplina prężnie rozwijająca
się. Oprócz tego, że coraz więcej wiemy o chorobach układu krążenia zwierząt,
mamy też możliwość wykonania nawet bardzo specjalistycznych badań diagnostycznych, a co za tym idzie postawienia pewnej diagnozy i skutecznego leczenia.
W przypadku leczenia gołębi trudno mówić o kardiologii jako odrębnej dyscyplinie, jednak nawiązując do tej ważnej, a także modnej w weterynarii dziedziny,
chcielibyśmy opisać budowę układu krwionośnego gołębi, oraz ciekawe przypadki
kardiologiczne, z którymi spotkaliśmy się w praktyce.
Układ krwionośny ptaków tworzą serce, zbudowane z dwóch przedsionków
i dwóch komór, liczne tętnice, naczynia włosowate i żyły. Zadaniem układu krwionośnego jest zaopatrzenie wszystkich tkanek organizmu w tlen i substancje odżywcze oraz odprowadzenie z nich dwutlenku węgla i produktów przemiany materii.
Aby zrozumieć funkcjonowanie tego układu, musimy prześledzić drogę jaką krew
odbywa po organizmie ptaka. Z lewej komory serca wychodzi aorta, która dając
rozgałęzienia w postaci tętnic, zaopatruje w krew mięśnie, mózg i trzewia. Z narządów, krew wraca naczyniami żylnymi do prawego przedsionka, a następnie do
prawej komory serca. Jest to krew pozbawiona tlenu. Dlatego z prawej komory
pompowana jest tętnicą płucną do płuc, gdzie ulega natlenieniu. Po wymianie
gazowej w płucach krew trafia do lewego przedsionka i lewej komory, gdzie cykl
rozpoczyna się od początku.
P. p. - prawy przedsionek serca,
L. p. – lewy przedsionek
P. k. – prawa komora serca ,
L. p. – lewa komora

Rys. 1 Schemat przedstawiający krążenie
krwi w układzie krwionośnym
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Kluczowym elementem układu krwionośnego jest więc serce, które dzięki rytmicznym skurczom przedsionków i komór zapewnia cyrkulację krwi w układzie
krwionośnym. Cofaniu się krwi zapobiegają zastawki w sercu oraz zastawki przy
ujściu dużych naczyń krwionośnych (aorty i tętnicy płucnej). Serce jest okryte workiem osierdziowym, w którym znajduje się mała ilość płynu. Zadaniem worka
osierdziowego jest ochrona serca przed otarciami o inne narządy, znajdujące się
w klatce piersiowej.
Prawidłowe funkcjonowanie układu krwionośnego jest podstawą sukcesów
sportowych w przypadku lotów gołębi pocztowych. Dobre zaopatrzenie mięśni
w substancje odżywcze i tlen decyduje o wyniku lotowym. Nasuwa się więc pytanie: Jak prawidłowo dbać o układ krwionośny naszych podopiecznych? Profilaktyka chorób układu krwionośnego gołębi to nie walka z cholesterolem, czy o podawanie specjalnych suplementów diety, chociaż karnityna i witaminy z grupy „B”
korzystnie wpływają na funkcjonowanie mięśnia sercowego. Mamy tu na myśli
ochronę serca przed niekorzystnymi następstwami chorób zakaźnych, przede
wszystkim tych, toczących się w płucach (np. herpeswiroza, asperilloza, mykoplazmoza), jako że układy krwionośny i oddechowy są ściśle ze sobą powiązane.
W przypadku przewlekłego zapalenia płuc, dochodzi do utrudnionego przepływu
krwi przez ten narząd, co z kolei zwiększa obciążenia prawej komory, powodując
jej patologiczny przerost.

Fot. 1. Przerost prawej komory serca u gołębia z przewlekłym zapaleniem płuc.
Inną chorobą zakaźną, która uszkadza mięsień sercowy młodych gołębi jest
ospa. Wielu hodowców ją bagatelizuje, myśląc że ogranicza się ona jedynie do
zmian skórnych, samoistnie zanikających po kilku tygodniach. Zdarza się jednak,
że odciska ona swoje piętno również na sercu, a gdy dojdzie do jego uszkodzenia,
nie możemy już liczyć na osiągnięcie jakichkolwiek sukcesów sportowych.
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Fot. 2. Prawidłowe serce gołębia.
Bakteryjne zapalenie mięśnia sercowego, to kolejna „kardiologiczna” choroba
gołębi. Ze względu jednak na to, że dotyczy ona pojedynczych sztuk w stadzie,
a do tego występuje niezwykle rzadko, i jeszcze rzadziej jest diagnozowana, nie
będziemy poświęcali jej więcej czasu.
Równie rzadko mamy do czynienia z niezakaźnymi chorobami serca. Dotychczas trafił nam się jeden przypadek młodego gołębia pocztowego, u którego na
sekcji stwierdziliśmy tamponadę serca i skrwawienia do worka osierdziowego.
lek. wet. Aleksandra i Tomasz Klimczakowie
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Mewka staroholenderska (703)

Pochodzenie:
Holandia. Jedna z najstarszych ras europejskich mewek.

Wrażenie ogólne:
Gołąb średniej wielkości, o przyjemnym wyglądzie, poziomo noszonym tułowiu,
który w kierunku tyłu łagodnie się zwęża, średnio wysokiej postawie, długim i pełnym żabocie, dobrze wypełnionym czubku, żywotny i o łagodnym usposobieniu.

Wzorzec: Cechy rasowości
Głowa:

Oczy:
Brwi:
Dziób:

Podłużna, nie za wąska, najszersza tuż przed oczyma, gdzie
także znajduje się najwyższy punkt na głowie. Patrząc z profilu
linia głowy długa, pozioma przy końcu, w miejscu spotkania
z czubkiem nieco podniesiona. Dziób i czoło w jednej linii, przechodzącej w łagodny łuk. Patrząc z góry czoło i dziób tworzy
trójkąt. Czubek możliwie wysoko osadzony, czubek podpierają
krótkie pióra, na szyi tworzące grzebień.
Duże, okrągłe i pełne, o żywotnym wyrazie, ciemne.
Jasno cieliste, o delikatnej strukturze, otaczające całkowicie oczy.
Mniej niż średnio długi, mocny, górna i dolna część dobrze przylegająca do siebie. Tworzy z czołem jedną linię. Przedłużenie
linii między górną a dolną częścią dzioba powinno przebiegać
przez środek oczu. Woskówki małe o delikatnej strukturze, jasno
cieliste.
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Szyja:
Pierś:
Plecy:
Skrzydła:
Ogon:
Nogi:
Upierzenie:

Średnio długa, mocna, podgardle dobrze zaokrąglone.
Szeroka, dobrze wypełniona.
Krótkie, w ramionach szerokie, zwężające się w kierunku ogona,
lekko opadające, lekko wklęsłe.
Mocne, dobrze zwarte i noszone poziomo.
Od krótkiego do średniej długości, noszony poziomo, nie za
długi.
Średniej długości, nieupierzone.
Bujne, dobrze przylegające do korpusu, lśniące, dobrze rozwinięty żabot, rozpoczynający się około 1 centymetra od podgardla
i sięgający do piersi.

Rodzaje kolorów:
Czarny, czerwony, żółty, niebieski z czarnymi pasami, niebieskopłowy, czerwonopłowy, żółtopłowy, grochowy niebieski, grochowy niebieskopłowy, grochowy
czerwonopłowy oraz grochowy żółtopłowy, jednokolorowy biały.

Kolor i rysunek:
Czarny, czerwony i żółty intensywny i lśniący, niebieski i niebieskopłowy czysty
i klarowny. Płowe odpowiednio z ciemnymi, intensywnie czerwonymi i żółtymi
pasami, pod skrzydłami odpowiednio kolor jasno kremowy, czerwono-kremowy
i srebrny. U grochowych plamki równomiernie rozłożone. Podstawowy kolor biały,
wyłącznie tarcze na skrzydłach są kolorowe, pożądane są kolorowe pióra skrzydełka (pióra kciuka), od 7 do 12 lotek.

Duże błędy:
Za długi, wąski korpus, cienka i długa szyja, za długie lub za krótkie nogi, nogi
upierzone, głowa szeroka, kanciasta i niezgrabna, wgięcia na głowi, niebieskawe
lub czerwonawe brwi, za długi, za krótki oraz matowy dziób, ubogi dziób u nasady, niezbyt wysoko osadzony czubek, ubogi żabot, więcej niż 12 i mniej niż 7 białych lotek, mocno kolorowe uda, kolorowe pióra pomiędzy białym upierzeniem,
ubogie kolory na tarczach skrzydeł, pokazujący się trzeci pas.

Uwagi do oceny:
Ogólne wrażenie – kształt korpusu, głowy i czubka – rysunek – kolor.
Grupa VIII – Mewki. Obrączka nr 8.
Tłum. MKU
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Mewka barbarisi (725)

Pochodzenie:
Bliski Wschód (Liban, Syria, południowo-wschodnia Turcja)

Wrażenie ogólne:
Gołąb średniej wielkości, tułów zwarty, lekko opadające plecy, kolorowe tarcze na
skrzydłach z trzema lub z czterema kolorowymi plamami na głowie.

Wzorzec: Cechy rasowości
Głowa:
Oczy:
Brwi:
Dziób:

Szyja:
Pierś:
Plecy:
Skrzydła:
Ogon:

Okrągła, nieco wydłużona, z szerokim i dobrze wypełnionym czołem, gładka.
Ciemne.
Jasno cieliste
Mniej niż średnio długi, mocny z czołem tworzy nieco załamaną
linię (mocno rozwarty kąt), od jasnego do rogowego. Woskówki
słabo rozwinięte.
Od krótkiej do średnio długiej. Pełna na wysokości ramion, harmonizująca z korpusem, żyła i żabot dobrze rozwinięty.
Szeroka, dobrze zaokrąglona.
Szerokie w ramionach, zwężające się w kierunku ogona, opadające.
Dobrze przylegające i zakrywające plecy, spoczywające na ogonie.
Krótki, zwarty, w jednej linii z plecami.
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Nogi:
Upierzenie:

Od krótkich do średniej długości, nieupierzone.
Krótkie i zwarte, pióra szerokie i dobrze przylegające do korpusu.

Rodzaje kolorów:
Czerwony i żółty

Kolor i rysunek:
Podstawowy kolor biały, kolorowe są tarcze na skrzydłach i rysunek na głowie.
Pożądane są także kolorowe pióra kciuka (tzw. skrzydełka). Od 7 do 10 lotek
pierwszego rzędu powinny być białe. Dopuszcza się kilka kolorowych piór z tyłu
ud. Kolor powinien być czysty.
a. Rysunek czteropunktowy na głowie w postaci czółka, plamki na ciemieniu (korona) oraz plamy na policzkach, które muszą dotykać oczu. Pomiędzy pojedynczymi plamami na głowie powinna występować zawsze biała przestrzeń (biały
most). Dopuszczalne jest występowanie kilku kolorowych małych piór w okolicach
oczu. Plamy na policzkach powinny biec równolegle od podgardla w kierunku
tylnej części szyi. Forma i wielkość kolorowych plam powinna być równomierna
i harmonijna.
b. Rysunek trójpunktowy na głowie powinie być identyczny jak w rysunku czteropunktowych, jednakże bez czółka. Plama na ciemieniu (korona) nie powinna być
przesunięta zbytnio do przodu.

Duże błędy:
Krótki lub niezgrabny korpus, upierzone nogi, za wysoka lub za głęboka postawa.
Mocno wypukłe czoło, koronka, długa szyja, , brak żabotu, za długi lub za krótki
dziób, czerwone lub żółte oczy, matowy kolor, mniej niż 7 lub więcej niż 10 białych
lotek pierwszego rzędu, brakujące lub niejednakowej wielkości plamki na policzkach, szczególnie wyraźnie widoczne „ubogie” plamy na głowie.

Uwagi do oceny:
Ogólne wrażenie – figura i wielkość – kolor – rysunek – żabot – dziób i kolor oczu.
Grupa VIII – Mewki. Obrączka nr 8.
Tłum. MKU
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Mewka turbiteen (716)

Pochodzenie:
Bliski Wschód, dokładne pochodzenie gołębia jest nieznane. Przez Turcję przywieziony został do Europy w drugiej połowie XIX wieku.

Wrażenie ogólne:
Gołąb krótki, szeroki, o wyprostowanej postawie, powabny w całej swojej postaci,
z pończoszkami na nogach, kolorowe trzy punkty na głowie i tarcze skrzydeł.

Wzorzec: Cechy rasowości
Głowa:
Oczy:

Dziób:

Szyja:
Pierś:

DuŜa i okrągła, z szerokim i dobrze wypełnionym czołem i policzkami, gładka lub z czubkiem.
DuŜe, o Ŝywym wyrazie, pierwszeństwo daje się ciemnym oczom,
z zastrzeŜeniem, Ŝe mają miejsce trzy charakterystyczne kolorowe
punkty, które muszą harmonizować z kolorem oczu, pomarańczowe oraz załamane oczy nie uznaje się za wadę.
Krótki, szeroko osadzony, który z czołem bez załamań tworzy łuk,
dobrze zamykający się i skierowany ku dołowi. PrzedłuŜenie linii
między górną i dolną częścią dzioba przebiega przez trzecią część
oczu. Górna część dzioba powinna być ciemna, a na dolnej po obu
stronach po jednej kolorowej plamce.
Harmonijna do korpusu i długości nóg, pełna na wysokości ramion. Dobrze rozwinięta Ŝyła i Ŝabot.
Szeroka, dobrze wypełniona, noszona wysoko.

20

Hodowca gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików – 6(2010)

Plecy:
Skrzydła:
Ogon:
Nogi:
Upierzenie:

Szerokie w ramionach, opadające.
Krótkie, przylegające.
Krótki, dobrze zwarty.
Średniej długości, do końca palców gęsto upierzone, boczne upierzenie nóg nieco dłuŜsze, ale nie moŜe tworzyć łapci.
Krótkie, pełne i dobrze przylegające.

Rodzaje kolorów:
Czarny, czekoladowy (dun), niebieski, niebieskopłowy, czerwony i Ŝółty.

Kolor i rysunek:
Turbiteen wyróŜniają się spośród mewek intensywnością i połyskiem kolorowego
upierzenia. Kolorowe są tarcze, plamy na czole i policzkach, jak równieŜ plamy na
bokach ud, które są pewnego rodzaju rezerwą koloru. Ogon jest biały. TakŜe pozostałe części upierzenia korpusu są białe. Plama na czole (czółko) nie za mała, pięknie zaokrąglona. Plamy na policzkach w kształcie fasoli znajdują się bezpośrednio
pod oczami. Pomiędzy czółkiem a plamami na policzkach znajduje się biała przestrzeń (most), jednakŜe dopuszczalna jest jednolita maska bez podziału między
poszczególnymi plamami. Perfekcyjny rysunek na głowie występuje bardzo rzadko, dlatego powinno się tolerować jednopunktowy rysunek.

Duże błędy:
Długi i cienki dziób, bardzo wąskie czoło i – patrząc z przodu – upierzenie nóg,
brak Ŝabotu.

Uwagi do oceny:
Ogólne wraŜenie – rysunek – kolor – głowa i dziób – figura – upierzenie nóg – Ŝabot.
Grupa VIII – mewki. Obrączka nr 9.
Tłum. MKU

Wystawy z udziałem naszych członków
Hodowcy z naszego Związku, z Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
wzięli udział w Wystawie Krajowej Gołębi Młodych w Krakowie oraz w Śląskiej
Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu i Królików w Katowicach. Godnie reprezentowali nasz Związek, o czym świadczą liczne trofea zdobyte na tych wystawach.
Duży sukces odnieśliśmy na Wystawie Krajowej Gołębi Młodych, która odbyła
się 27 –28.11.2010 roku. Hodowcy z całego kraju zaprezentowali 1506 gołębi w ponad stu rasach. Z naszego Związku 4 hodowców wystawiło gołębie w rasach: rostowski jednokolorowy, krymka polska, garłacz górnośląski koroniasty, zamojski,
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serbski wysokolotny, kłajpedzki wysokolotny. Oprócz uzyskania wysokich ocen w
poszczególnych rasach, przywieźliśmy z Krakowa puchary:
− Waldemar Klimczak – Zwycięzca wystawy, garłacz górnośląski koroniasty – 96 pkt.
− Robert Turała – I kolekcja w rasie rostowski jednokolorowy – 375 pkt,
− Maurycy Turała – I kolekcja w rasie krymka polska – 374 pkt,
− Robert Turała – II kolekcja w rasie krymka polska – 373 pkt,
− Waldemar Klimczak –Zwycięzca w rasie garłacz górnośląski koroniasty – 96 pkt,
− Andrzej Liwczak – Zwycięzca w rasie zamojski – 95 pkt,
− Andrzej Liwczak – II kolekcja w rasie zamojski – 376 pkt.
W dniach 11 – 12 XII 2010 w Katowicach odbyła się Śląska Wystawa Gołębi
Rasowych, Drobiu i Królików, na której wystawiono 682 gołębie w 45 rasach.
Hodowcy z naszego związku zaprezentowali 82 gołębie w rasach: zamojski (hod.
Liwczak Andrzej i Budzyński Aleksander), bielcki krótkodzioby, wołżański barwnopierśny, niemiecki wystawowy ( hod. Kasprzak Stanisław), garłacz górnośląski
koroniasty (Majer Kazimierz i Klimczak Waldemar), zakonniczka niemiecka i białogłówka gąbińska ( hod. Majer Kazimierz), koroniarz sercaty, koroniarz końcaty i
skowronek norymberski (hod.Tatka Sławomir), serbski wysokolotny, kłajpedzki
wysokolotny i debreczyński roller (hod. Andrzej Liwczak).
Gołębie najwyżej punktowane to:
Zwycięzca w rasie:
– garłacz górnośląski koroniasty – 96 pkt, hod. Majer Kazimierz,
– zamojski – 95 pkt, hod. Liwczak Andrzej,
Wyróżniony w Rasie:
– garłacz górnośląski koroniasty – 95 pkt, hod. Majer Kazimierz,
– zamojski – 94 pkt, hod. Liwczak Andrzej,
– bielcki krótkodzioby – 95 pkt, hod. Kasprzak Stanisław,
– wołżański barwnopierśny – 93 pkt, hod. Kasprzak Stanisław,
– białogłówka gumbińska – 95 pkt, hod. Majer Kazimierz,
– koroniarz końcaty – 94 pkt, hod. Tatka Sławomir,
– koroniarz końcaty – 95 pkt, hod. Tatka Sławomir,
– serbski wysokolotny – 94 pkt, hod. Liwczak Andrzej,
– kłajpedzki wysokolotny – 95 pkt, hod. Liwczak Andrzej,
– debreczyński roller – 95 pkt, hod. Liwczak Andrzej.
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Tekst i zdjęcia Andrzej Liwczak

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

Kanarki i bastardy w wolierze
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Klub „wysokolotnych” zaprasza
Tak

się składa, że od nowego roku nasza Sekcja Gołębi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego powiększyła się o 2 nowych członków z woj. podkarpackiego, będących jednocześnie współzałożycielami Południowo-Wschodniego Klubu Hodowców Gołębi Wysokolotnych z siedzibą w Jelnej k/Nowej Sarzyny. Są to: Józef Płachta – prezes klubu i Mieczysław Sroka – kierownik lotów konkursowych. Jest więc
w naszym Związku teraz 3 członków Klubu i 1 sympatyk-kandydat. Pragniemy za
pośrednictwem naszego Biuletynu z a p r o s i ć hodowców, miłośników i sympatyków gołębi wysokolotnych do Nowej Sarzyny na wystawę – pokaz tych ptaków,
połączony z giełdą nadwyżek hodowlanych. Podczas dwudniowej imprezy odbędzie się Walny Zjazd członków Klubu, na którym będą mile widziane osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi hodowców „wysokolotnych”.
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W gronie hodowców gołębi wysokolotnych

Sprzedam…
Sprzedam:
wywrotki wschodniopruskie (czerwone i czarne), 1.0 – staroholenderski lotny
(biały). Tel. (33) 815-48-18

Sprzedam:
hiszpany (białe, czerwone, niebieskie, czarne, żółte oraz mazery: czarne, czerwone i żółte).
Tel. kom. 660 783 510.

Sprzedam:
szpaki: (ciemnogłowe: niebieski biało łuskowaty oraz z białymi pasami), bernardyńskie srokacze (niebieskie i czerwone), turyńskie czajki, turyńskie jaskółki
(z brunatnymi pasami).
Tel. kom. 600 236 361.

Sprzedam:
brodawczaki polskie: żółte, czerwone, niebieskie; krymka białostocka (01) - żółta
Tel. kom. 606 534 087
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Spis treści rocznika 2010 Biuletynu OZHDI
w Bielsku-Białej
Gołębie
K. Jasienica, Lucerneńskie kolorowe, 1(2010), s. 4-6.
K. Jasienica, Timiszoarski srokacz, 2(2010), s. 5.6.
A. Liwczak, Serbski wysokolotny, 2(2010), s. 7.8.
K. Jasienica, Turyńska jaskółka, 3(2010), s. 5-7.
A. Liwczak, Tippler angielski lotny, 3(2010), s. 7-10.
K. Jasienica, Saksoński barwnopierśny, 4(2010), s. 4-6.
M. J. Uglorz, Południowoniemiecki skowronek – węglowy ptaszek, 4(2010), s. 6-8.
A. Liwczak, 4(2010), Zamojskie, s.9.10.
K. Jasienica, Murzyn szmalkaldzki, 5(2010), s. 6-8.
K. Jasienica, Lucerneńskie złotopierśne, 6(2010), s. 4-6.
Loty konkursowe gołębi wysokolotnych, 6(2010), s. 7-9.

Kury
M. J. Uglorz, Turyński brodacz, 1(2010), s. 7.8.
M. J. Uglorz, Moje włoszki, 2(2010), s. 9-12.
M. J. Uglorz, Miniaturowe cochiny, 3(2010), s. 10-12.
M. J. Uglorz, Nowoangielski bojowiec, 4(2010), s. 10-12.
S. Roszkowski, Wzorce rasowe drobiu ozdobnego, 6(2010), s. 14-17.

Króliki
Króliki w Bielsku Białej, s. 13.

Weterynarz radzi
T. Klimczak, A. Krykowska, Badania dodatkowe w diagnostyce chorób gołębi, 1(2010),
s. 9.10.
T. Klimczak, A. Krykowska, Choroby gołębi wywołane przez pasożyty, 2(2010), s. 18-21.
T. i A. Klimczakowie, Choroby bakteryjne gołębi i podstawowe błędy w antybiotykoterapii,
3(2010), s. 12-16.
T. i A. Klimczakowie, Gruźlica ptaków, 4(2010), s. 14.15.
T. i A. Klimczakowie, Choroby wirusowe gołębi, 5(2010), s. 11-14.
T. i A. Klimczakowie, Profilaktyka, czyli jak skutecznie zapobiegać chorobom zakaźnym
gołębi, 6(2010), s. 9-13.

Wzorce
Turyński złotawiec, 1(2010), s. 11.12.
Dragon, 1(2010), s.13-15.
Serbski wysokolotny, 2(2010), s. 13.14.
Górnośląski garłacz koroniasty, 2(2010), s. 15-17.
Saksońska czajka, 3(2010), s. 17-19.
Turyńska czajka, 3(2010), s. 19-21.
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Zamojski, 4(2010), s. 16.17.
Hiszpan, 4(2010), s. 18-19.
Saksoński mnich, 4(2010), s. 20.21.
Lucerneński jednobarwny, 5(2010), s. 15.15.
Holenderski listonosz wystawowy, 5(2010), 16.18.
Mewka staroorientalna, 6(2010), s. 19-20.
Mewka aacheńska, 6(2010), s. 20.21.

Wystawy
Wystawa w Kozach, 1(2010), s. 17.18.
Wystawa w Dittersbach, 1(2010), s. 19
Wystawa w Lipsku, 1(2010), s. 20
Wystawa w Zwönitz, 2(2010), s. 21.22.
Wystawa w Wilsdruff, 2(2010), s. 23.24.
K. Majer, Wystawa gołębi i drobiu OZHDI w bielski-Białej, s. 21-24.
K. Majer, I Europejska Wystawa Garłacza Górnośląskiego Koroniastego w Seegrehna,
6(2010), s. 25.26.

Inne
K. Jasienica, Pożegnanie Gołębnika i Woliery, 1(2010), s. 3.4.
Na wydawniczym rynku, 1(2010), s. 15.
Recenzja, 1(2010), s. 16
MKU, Radość kontaktu z przyrodą, 3(2010), s. 3.4.
Muzeum gołębiarstwa w Viernau, 4(2010), s. 22.23.
A. Liwczak, Z życia Sekcji Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Bielsku-Białej,
5(2010), s. 4.5.
K. Jasienica, Koniec sezonu lęgowego, 5(2010), s. 8-10.
To już szósty numer biuletynu, 6(2010), s. 3.

Materiały
Statut OZHDI w Bielsku-Białej, 3(2010), 22-30
Regulamin sekcji OZHDI w Bielsku-Białej, 3(2010),31.32,
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