
Sprawozdanie z zebrania 

Klubu Hodowców Barwnogłówki Poznańskiej w dniu 19.10.2008. 

 

W dniu 19.10.2008 odbyło się zebranie członków Klubu, na które zostali zaproszeni sędziowie 

specjalizujący się w ocenie gołębi krótkodziobych.  Przybyli sędziowie z Wrocławia Poznania i 

Gorzowa. Kolega Maciej Koliński bardzo szczegółowo omówił poszczególne cechy budowy i rysunku 

barwnogłówki poznańskiej proponując sędziom, na co szczególnie powinni zwracać uwagę podczas 

oceny barwnogłówki na wystawach. Następnie Kolega Koliński przedstawił swoje doświadczenia z 

kilkunastoletniej hodowli barwnogłówki oraz podzielił się z zebranymi doświadczeniami 

przekazanymi mu przez nieżyjącego już hodowcę z Niemiec, pokazując także nagrany film z gołębnika 

tego niemieckiego hodowcy. 

Kolega Wojciech Spychała zapoznał zebranych ze swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem w 

krzyżowaniu barwnogłówki poznańskiej z innymi rasami w celu poprawy pożądanych cech budowy 

barwnogłówki. Rasy te uczestniczyły zresztą dawniej w przekształcaniu barwnogłówki poznańskiej z 

gołębia średniodziobego w gołębia krótkodziobego. Szczególnie ważną rolę odegrały wtedy gołębie 

rasy altstammer i reinaugen. 

Z przekazanej wiedzy i doświadczeń kolegów można wysunąć następujące wnioski: 

- ciągłe łączenie dwóch gołębi o idealnym rysunku prowadzi do zaniku intensywności koloru ogona. 

- aby zapobiec utraty intensywności koloru ogona można dodawać do hodowanej linii gołębia o 

rysunku sroczym z tzw. różą na skrzydłach, lub gołębia pstrego o intensywnie zabarwionym ogonie. 

- do rozjaśnienia dzioba, likwidacji „muszki” u gołębi czarnych można użyć gołębia w kolorze 

czerwonym z białym (a nie koloru jasnorogowego) dziobem. 

- w celu uzyskania intensywnego koloru czarnego można użyć gołębia w kolorze żółtym, jako 

pośredniego elementu w tworzeniu tego intensywnie czarnego koloru. 

- zaobserwowano, że po połączeniu w parę samicy w kolorze białym z samcem w kolorze czerwonym 

o rysunku sroczym można uzyskać 90% gołębi młodych z poprawnym rysunkiem i ubarwieniem. 

Obserwacje te będą szczegółowo prowadzone przez członków klubu w przyszłym sezonie lęgowym. 

Z zaniepokojeniem odnotowano, na podstawie zebranych informacji, że obecnie u hodowców klubu 

jest tylko 5 barwnogłówek poznańskich w kolorze niebieskim. 

Prosimy wszystkich hodowców barwnogłówki poznańskiej o przesłanie informacji na adres klubu o 

liczbie i kolorach hodowanych barwnogłówek. 
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