
89 marzec/kwiecieƒ 2007

forum czytelników

Je stem mi ∏o Êni kiem mi nia tu ro wych kur
ozdob nych. Po nie wa˝ w Ser bii, gdzie

miesz kam, nie ma cza so pism spe cja li stycz -
nych o do brej ja ko Êci, z któ rych móg∏ bym
czer paç in for ma cje na te mat ho dow li kur mi -
nia tu ro wych, od wie lu lat pre nu me ru j´ nie -
miec ki ma ga zyn „Geflügel – Börse’’. Do wie -
dzia ∏em si´ z nie go o ho len der skiej ra sie mi -
nia tu rek – ka rze ∏ek ho len der ski i szeÊç lat te -
mu, w Niem czech (w Ser bii nikt nie trzy ma
ta kich ku rek), zdo by ∏em jaj ka, z któ rych wy -
klu ∏y si´ pierw sze pi skl´ ta. Od te go cza su
ho du j´ ka rze∏ ka ho len der skie go. Mu sz´ za -

zna czyç, ˝e sà to pta ki bar dzo in te re su jà ce, o
˝y wym tem pe ra men cie. Kur ki te bez prze -
rwy sà w ru chu. Za uwa ̋ y ∏em, ˝e ich za cho -
wa nie jest bar dzo po dob ne do ban ta mek.
Ho du j´ wy ∏àcz nie kur ki w ko lo rze z∏o tym
(gol dhal sig), po nie wa˝ jest to ko lor na tu ral ny
i bar dzo po do ba jà mi si´ ka rze∏ ki w tym ko -
lo rze. Do brà ce chà ra sy jest ich du ̋ a od por -
noÊç. Ka rze∏ ki sà do bry mi kwo ka mi i bar dzo
du ̋ y pro cent ich jaj jest za p∏od nio ny. Po nie -
wa˝ miesz kam w cen trum mia sta No wy Sad
i nie mam od po wied nich wa run ków do ho -
dow li, na po dwór ku bu dyn ku, w któ rym

miesz kam, zbu do wa ∏em w∏a sno r´cz nie dla
mo ich „po ciech” wo lie r´ o wy mia rach 
3,20 x 1,60 m. Tam trzy mam stad ko sk∏a da -
jà ce si´ z dwóch ko gu ci ków i pi´ ciu ku rek. 
O ile mi wia do mo, je stem je dy nym ho dow cà
tej ra sy w Ser bii, dla te go „Êwie ̋ à krew” na -
by wam wy ∏àcz nie w Niem czech. Nie bio r´
udzia ∏u w wy sta wach pta ków ani w Ser bii,
ani w kra jach sà sied nich. Oprócz ra sy ka rze -
∏ek ho len der ski bar dzo mi si´ po do ba bro -
dacz an twerp ski. Naj bar dziej w ko lo rze
czer ni  i bie li. Kie dyÊ trzy ma ∏em ta kie kur ki 
i bar dzo chcia∏ bym zno wu je ho do waç. Cz´ -
sto od wie dzam wy sta wy oraz ho dow ców
kur i pta ków ozdob nych. Za wsze mam przy
so bie ka me r´, wi´c mam ju˝ spo rà ko lek cj´
na kr´ co nych przez sie bie fil mów oraz al bu -
my ze zdj´ cia mi. Mam spo ry zbiór sta ro dru -
ków, ma ga zy nów, ksià ̋ ek, zdj´ç oraz akwa -
re li po Êwi´ co nych pta kom ozdob nym. 
W miesz ka niu, w jed nym z po koi, urzà dzi -
∏em ma ∏e mu zeum. 

Wy sy ∏am fo to gra fie mo je go ma ∏e go mu -
zeum i wo lie ry, w któ rej trzy mam swo je pta -
ki. O cza so pi Êmie „WO LIE RA” do wie dzia ∏em
si´ z In ter ne tu. Bar dzo mi si´ po do ba je go ja -
koÊç, treÊç i fo to gra fie. Za pre nu me ro wa ∏em
ten mie si´cz nik, aby po wi´k szyç mo jà ko lek -
cj´ pu bli ka cji.

Z wy ra za mi sza cun ku 
Bra ni slav Do via rov
No wy Sad, Ser bia
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W stycz nio wo -lu to wej „Wo lie rze” uka za∏ si´ ar ty ku∏ o pa pu dze
kró lew skiej (szkar ∏at ce kró lew skiej). Ja ko oso ba in te re su jà ca

si´ mu ta cja mi zwró ci ∏am uwa g´ na to, ˝e za war te w nim in for ma cje
o mu ta cjach sà b∏´d ne. Chcia ∏a bym wi´c po krót ce na pi saç, jak to jest
z mu ta cja mi szkar ∏at ki kró lew skiej.

Naj po pu lar niej sza jest mu ta cja di lu te. In ne mu ta cje to: cy na mo no -
wa, szek (tzw. czar no oki czy sty) oraz nie bie ska i mo˝ li we, ˝e tak ̋ e
pa ra nie bie ska (tur ku so wa). Mu ta cja nie bie ska jest bar dzo rzad ka, ale
zna na jest i w Eu ro pie, i w Au stra lii. Nie ma – na ra zie, bo w przy sz∏o -
Êci mo gà si´ po ja wiç – lu ti no i oliw ko wej (ciem ny fak tor), któ re zo sta -
∏y wy mie nio ne w ar ty ku le. Przy pusz czam, ˝e wspo mnia na w ar ty ku -
le mu ta cja pa ste lo wa to in na na zwa di lu te, a iza be lo wa ta – cy na mo -
no wej.

Nie jest praw dà, ˝e mu ta cja re ce syw na nie mo ̋ e zo staç utrwa lo -
na, ani to, ˝e ko niecz na jest do te go pa ra pta ków jed na ko wo ubar -
wio nych. Gdy po raz pierw szy po ja wia si´ pa pu ga mu ta cji re ce syw -
nej, mu si my mieç przy naj mniej trzy pta ki ma jà ce ge ny tej mu ta cji:
obo je ro dzi ców i po tom stwo (przy naj mniej jed no pi skl´). W ta kiej sy -
tu acji ro dzi ce nie ma jà ubar wie nia cha rak te ry stycz ne go dla mu ta cji,
ale sà no si cie la mi jej ge nów. Do utrwa le nia mu ta cji re ce syw nej wy -
star czà za tem pta ki, któ re sà no si cie la mi ge nów mu ta cji re ce syw nej,
nie mu szà mieç one cha rak te ry stycz ne go dla tej mu ta cji ubar wie nia,
czy li wca le nie po trze bu je my pa ry pta ków jed na ko wo ubar wio nych.
Oczy wi Êcie utrwa le nie mu ta cji re ce syw nej au to so mal nej nie jest ∏a -
twe, ale nie jest te˝ nie mo˝ li we, bo prze cie˝ wte dy nie by ∏o by w ogó -
le ta kich mu ta cji. Tym cza sem wi´k szoÊç mu ta cji to sà w∏a Ênie mu ta cje
re ce syw ne, po za tym te sa me mu ta cje wy st´ pu jà u wie lu ga tun ków
pa pug, je Êli wi´c da ∏o si´ je utrwa liç u in nych ga tun ków, to cze mu mia -
∏o by si´ nie daç u szkar ∏at ki?

Joanna Karocka

Bar dzo ama tor sko zaj mu j´ si´ ho dow là kil ku ga tun ków pta ków
ozdob nych i z wiel kim za in te re so wa niem prze czy ta ∏em ar ty ku∏

pa na Jó ze fa Za jà ca pt. „Prze piór ka – po ̋ y tecz ne hob by” („Wo lie ra” nr
1/2007). Uwa ̋ am jed nak, ˝e nie zbyt do k∏ad nie po da∏ on pa ra me try
in ku ba cji i klu cia jaj prze piór czych. Mo im zda niem wil got noÊç 65%
przy in ku ba cji 85% pod czas klu cia jest zbyt wy so ka. Fir ma F. U. H.
„Wa leƒ ski” za le ca utrzy my wa nie wil got no Êci na po zio mie od po wied -
nio 45-58% oraz 70-75% (wy wiad z p. Sta ni s∏a wem Wa leƒ skim
w „Wo lie rze” nr 5/2006) i uwa ̋ am, ̋ e sà to bar dziej pra wi d∏o we war -
to Êci. W ro ku ubie g∏ym, w in ku ba to rze w∏a snej kon struk cji, pró bo wa -
∏em in ku bo waç prze piór ki, ale na 50 w∏o ̋ o nych jaj otrzy ma ∏em tyl ko
7 pi sklàt. Po zo sta ∏e ja ja by ∏y za l´ ̋ o ne i roz wi ni´ te, ale pi skla ki by ∏y
bar dzo s∏a be i nie mia ∏y si ∏y, aby si´ pra wi d∏o wo wy kluç. Utrzy my wa -
∏em ca ∏y czas wil got noÊç 80-85% i chy ba to by ∏o przy czy nà ta kie go
mar ne go wy ni ku. Na st´p nym ra zem jaj ka pod ∏o ̋ y ∏em pod kwo k´,
tzw. „li li put k´” i wy klu ∏o si´ 85% pi sklàt – dla mnie by ∏a to re we la cja.
Mo je pta ki miesz ka jà przez ca ∏y rok w ma ∏ym, drew nia nym kur ni ku,
bez ˝ad nych wy gód i ogrze wa nia, z wyj Êciem do za da szo ne go wy bie -
gu. W okre sie let nim po ̋ y wie nie sta no wi pa sza dla kur nio sek i ró˝ -
ne go ro dza ju zie lon ki oraz owo ce i wa rzy wa. Od prze ∏o mu paê dzier -
ni ka i li sto pa da pta ki otrzy mu jà g∏ów nie mie szan ki zia ren: pro so, ka -
nar, len, groch, sor go, ku ku ry dz´ i in. oraz Êru t´ zbo ̋ o wà i drob no
„ze Êru to wa ne” sia no. Do pi cia po da j´ im wo d´ z do dat kiem wi ta min
lub so ku czosn ko we go. Po mi mo byç mo ̋ e ubo giej die ty nie mam du -
˝ych ubyt ków w ho dow li – w cià gu ca ∏e go okre su pa d∏a mi tyl ko jed -
na sztu ka. Pta ki sà bar dzo wi tal ne i cz´ sto do cho dzi z kur ni ka pia nie
ko gut ków i Êpiew prze pió rek, a jaj ka sà wspa nia ∏ym uroz ma ice niem
do mo we go ja d∏o spi su.

Z po wa ̋ a niem 
Bo gu s∏aw Fil

• Za rzàd Od dzia ∏u Tar nów MSHK i PE pla nu je zor ga ni zo waç
gie∏ dy pta ków w 2007 ro ku w ka˝ dà trze cià so bo t´ mie sià ca, tj:
17 03, 21 04, 19 05, 16 06, 21 07, 18 08, 15 09, 20 10, 17 11,
22 12. Gie∏ dy, wy sta wy i po ka zy od by wa jà si´ w klu bie „Gwiaz -
da”, ul. Ko per ni ka 7 w Tar no wie w go dzi nach 8–10.

• Re gio nal na Li ga Ho dow li Pta ków i Drob ne go In wen ta rza w Cze -
cho wi cach -Dzie dzi cach ser decz nie za pra sza w dniach 17-18
mar ca 2007 r. na „Wio sen nà Wy sta w´ Kró li ków, Dro biu
Ozdob ne go i U˝yt ko we go oraz Go ∏´ bi Cze cho wi ce -
-Dzie dzi ce 2007” or ga ni zo wa nà pod pa tro na tem Pol skie go
Zwiàz ku Ho dow ców Kró li ków. Wy sta wa od b´ dzie si´ w sie -
dzi bie Zwiàz ku przy ul. S∏o wac kie go 34 (na prze ciw ko Apol lo).
Zg∏o sze nia na wy sta w´ b´ dà przyj mo wa ne do 5 mar ca 2007 r.
Wszel kie in for ma cje pod nu me rem tel.: 0693-367-402. 

• 20-22 kwiet nia 2007 r. od b´ dzie si´ wy sta wa i gie∏ da dro -
biu ozdob ne go i luk su so we go or ga ni zo wa na pod czas X Mi´ -
dzy na ro do wych Tar gów „Fer ma Âwiƒ i Dro biu”
w po znaƒ skiej „Are nie”. Zg∏o sze nia i in for ma cje pod nu me rem
te le fo nu 061-843-26-13.

• 22 kwiet nia 2007 r. od b´ dzie si´ fi na ∏o wy fe styn ob cho dów
Dni Zie mi na Po lach Mo ko tow skich w War sza wie. Te go rocz -
ne Dni Zie mi od b´ dà si´ pod ha s∏em: „Zie mia od zy ska na”.
Pod czas fe sty nu do mi no waç b´ dzie te ma ty ka re cy klin gu, gdzie

w cià gu ca ∏e go dnia pro wa dzo ne b´ da punk ty i kam pa nie in for -
ma cyj ne, ak cje po za rzà do wych or ga ni za cji eko lo gicz nych, licz ne
warsz ta ty z za kre su edu ka cji eko lo gicz nej. Swo jà dzia ∏al noÊç za -
pre zen tu jà par ki, le Êne kom plek sy i in dy wi du al ni rol ni cy eko lo -
gicz ni. 

• 21-22 kwiet nia 2007 r. od b´ dà si´ III Opol skie Tar gi
Eko lo gicz ne „Opol -Eko”. Miej sce im pre zy: ha la Okrà glak,
ul. Ole ska 70.

Wystawy, szkolenia, imprezy

Mu ta cje szkar ∏a tek kró lew skichSzanowna redakcjo!
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Spro sto wa nie
W ar ty ku le pt. „Bar win ka na znacz ku z Ni gru” (Wo lie ra 12/2006) na pi sa li -

Êmy:
„Bar win ka czar no g∏o wa od 1988 ro ku znaj du je si´ w Czer wo nej Ksi´ dze

Ga tun ków Za gro ̋ o nych IUCN ja ko ga tu nek ni˝ sze go ry zy ka.” Mi mo ˝e
w wie lu pu bli ka cjach na zwy Czer wo na Li sta i Czer wo na Ksi´ ga sà sto so wa ne
za mien nie, to nie sà to sy no ni my, a w tym przy pad ku cho dzi w∏a Ênie o Li st´,
któ rà pu bli ku je IUCN (The World Con se rva tion Union – Mi´ dzy na ro do wa
Unia Ochro ny Przy ro dy) – The IUCN Red List. Czer wo na li sta ma na ce lu re -
je stra cj´, kla sy fi ka cj´ i oce n´ sta nu po pu la cyj ne go ga tun ków rzad kich, za gro -
˝o nych i za ni ka jà cych. Czer wo na Ksi´ ga zaÊ za wie ra li st´ gi nà cych ga tun ków
z do k∏ad nym ich opi sem i ma pa mi roz miesz cze nia. Okre Êla tak ̋ e sto pieƒ za -
gro ̋ e nia po szcze gól nych ga tun ków, rzad koÊç ich wy st´ po wa nia oraz sto so -
wa ne i pro po no wa ne spo so by ochro ny.

Za zmia n´ na zwy Czer wo nej Li sty prze pra sza my wszyst kich czy tel ni ków
i au tor k´. Re dak cja


