Správa zo zasadnutia Európskej štandardnej
komisie pre hydinu EE
Wien-Vossendorf 05.05.2016
Na úvod ,v poradí druhého zasadnutia Europskej
štandardnej komisie pre hydinu EE v roku 2016, ktoré sa
konalo vo Viedni časť Vossendorf prítomných členov ESKG
privítal predseda ESKG Urs Lochmann a zahájil samotné
jednanie s veľmi obšírnym programom .

2.Na zasadnutí boli prítomný :Urs Lochmann, Andy Verelst ,Dietmar Kleditsch,Mischel
Bovet,J.C.Periquet,Kresimir Safundzic, Peter Žuffa, . W. Littau a W.Riebniger sa pripojili
neskôr nakoľko sa ešte zúčastnili zasadnutí prezídia EE. , Zo zdravotných dôvodov sa z
rokovania ospravedlnil Klaas v.d Hoeck a U. Freiberger.Ako hostia boli prítomný Ben Klomp z
Luxemburgu a J.M.Tierche nový prezident Rassegefluegel schweiz . Rokovanie pokračovalo
podľa avizovaného programu

3. Potvrdenie protokolu zo zasadnutia ESKG v Pohlheime. Protokol bol
korektúrach potvrdený a bude zverejnený na webe EE
4. Francúzska Ruánska kačica – Opäť dotaz na upresnenie farby
zobáka . Skutočnosť a znenie štandardu vo Francúzsku sú v
zhode, takže platí u 1:O žltý nazelenalý (gruenlich gelb) u kačice
žltý s hnedou prímesou .
V tejto súvislosti prebehla debata, že všetky hotové štandardy
do Europskeho vzorníka sú verifikované krajinou pôvodu .

Správa ESKG Vossendorf 2016 .© Zuffa Peter

po

malých

5. Madagaskarská holokrká bojovníčka
Komisia sa už po niekoľký krát zaoberala predloženým
štandardom z Francúzskej strany ,ktorý zodpovedá
starému štandardu a i súčasnému stavu populácie v
západnej Európe . Treba ale eliminovať sklz ku typu
šamo a Malajky . Finálna verzia by mohla byť ukončená
na zasadnutí v Sursee .

6. Tulská hus
V súčasnosti v Európe rozšírené a predstavované
zvieratá vykazujú znaky kríženia medzi plemenami
Tula a Komogor . Ruská strana musí potvrdiť
definitívne znenie štandardu
najneskôr do
zasadnutia v Sursee v septembri . V Nemecku už sú
zaradené do procesu predstavovania . Tieto zvieratá
sú ale podľa kolegov tiež nejakým medzitypom
medzi týmito plemenami .

7. Popis ďalších skupín farebných rázov bol ďalším
bodom ,kde komisia pokračovala na úprave a detailoch
,ktoré
budú
samozrejme
zaradené
v
Európskomštandarde .Tam budú ako samostatná časť
:a pri plemenách ,kde toto bude možné ,budú odkazy
na všeobecný popis .V jednaní boli Jednofarebné rázy
: biela , čierna , ,modrá, modrá s lemom,perlovošedá
,žltá ,červená ,čokoládovohnedá – čistá , Dunn –to je
štiepateľná hnedá , izabelová ,khaki ,citrónová.

Divoké kresby: Zlatokrká, jarabičia (rebhuhnhalsig), oranžovokrké,stiebrokrké ,striebrokrká s
oranžovým krkom ,modrá zlatokrká , modrá jarabičia , modrá
oranžovokrká ,modrá striebrokrká perlovošedá oranžovokrká
perlovošedá striebrokrká, červenosedlatá ( biela-zlatokrká) ,Zlatokrká
,Oranžovosfarbená,,modrozlatosfarbená , modro oranžovosfarebená,
modro
striebornosfarbená
,
Divosfarbená
,modro
divosfarbená,divohnedá
(wildbraun),
Pšenične
sfarbená
,striebornopšeničná , striebornopšeničná s oranžovým chrbtom,
modro pšeničné,modro striebornopšeničná s oranžovým chrbtom ,
Červenosedlatá- pšeničná (obr.) (Rotgesattelt-weizenfarbig) .
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8. Komisia pokračovala revíziou a finalizáciou popisu štandardov ďalších plemien
zaradených do Európskeho štandardu . Obrovskú prácu a prípravu na týchto dokumentoch
vykonáva Dr. Verelst ,ktorý popis každého štandardu pripravuje pred finalizáciou . Tieto sú
pred jednaním rozposielané a na jednaní finalizované a jazykovo upravené v nemeckom
jazyku .Prejednávanými a ukončenými boli štandardy plemien :
Aquitane , Barbezieux,Bresse Galouise –biela,čierna modrá ,biela
s bledým hrebenom, strieborná čierne vločkovaná ( orig gries)
.Gasconne ,Géline de Touraine (obr) OK -zvláštnosť červená
ušnica s bielym stredom ,Severofrancuzska bojovníčka vo
všetkých troch
veľkostných
variantoch :
Veľká
severofrancúzska bojovníčka, malá
severofrancúzska
bojovníčka, zdrobnená ,severofrancúzska bojovníčka. Tieto sa v
type zhodujú ,

Hergnies plemeno zo zvláštnym typom kresby
.(redukovaná pruhovaná kresba s vločkovaním .(ako
východofrizka čajka ale veľmi redukovaná .- odložené
nejasné .Janzé ,Landais ,Limousine
vrátane
zdrobnených OK,Pictave -pôvodne malé plemeno
,Pulle de Berry odložené) .

Anglické plemena :Staroanglická bažantia - Altenglische
Fasanenhühner OK
kura podobná Hamburčanke alebo
redcap.Velmi hrubá bez elegancie ,Anglická Leghornka ,Cream
Legbar-(obr.)
zodpovedá
Anglickej leghornke s malou
chocholkou (schopf) v rodofarbej a strieborno rodofarbej
variete.V Anglicku sú všetky rodofarbé rázy iných plemien ako
samostatné plemená .

9.Komisia sa zaoberala programom na rokovanie sekcie hydiny EE 6. Mája . Tu je nutné
pripomenúť ,že hydinárska sekcia ako jediná využíva čas na „plný úväzok“ ostatné sekcie
ukončujú svoje jednania poludním . Hydinárska sekcia vždy okrem „štandardného programu
„ má doplnkový program s nutnými a potrebnými témami . Okrem štandardného programu ,
budú na zasadnutí sekcie i voľby predsedu sekcie. Stávajúci predseda W .Riebniger už
nebude ďalej kandidovať .Už skôr odporučil aby sa jeho nástupcom stal Dr. Verelst
z Belgicka . Dr.Verelst má plnú podporu i celej ESKG.ďalej budú voľby
predsedu
Štandardnej komisie kde pokračuje U.Lochmann . Predstavenie Rakúskeho odboru hydiny
v ROK , ďalším bodom bude samozrejme otvorená diskusia na problematiku hydinárstva
v členských krajinách .
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10. Komisia sa zaoberala programom nasledujúceho medzinárodného školenia
posudzovateľov v Sursee vo Švajčiarsku 16.-18.9.2016.
Odbornými témami referátov a referentmi budú .
Apenzelský bradáči a Apenzelský chocholáči –ref. A Kräuchi ,
Brahma- ref. P.Žuffa , Zdrobnelé vlašky – ref Andreas Klein ,Divosfarbené rázy – ref. Dr.
Verelst , Vranohlávky -ref . Martin Wyss ,Gournay -ref. Pierre Alain .
Onagadori ref. Urs Lochmann , Sebright –ref.Martin Wyss, Ohiki , Rheinländer -ref.Uli
Freiberger , Rheinländer - ref.Uli Freiberger
Súčasťou referátu bude samozrejme teoretická i praktická časť .

11. Komisia sa zaoberala programom na zasadnutie Európskej štandardnej komisie ktorá
sa bude konať tiež v Sursee. Okrem prebiehajúcich bodov budú riešená problematika
:Madagaskarská holokrká bojovníčka, Tulská hus , Talianska morka ,Japonské prepelice

12. Témami bodu rôzne bolo:
Harmonogram ďalších školení posudzovateľov.
2017 - Holandsko ,2018 - Dánsko ,2019 návrh Rakúsko . 20-22 september . V tejto
súvislosti sa stále hovorí o narastajúcich poplatkoch ,čo prestáva byť pre niektoré zväzy
únosné .Do budúcna sa bude hľadať čo najlacnejšie riešenie .

Správu spracoval :
Žuffa Peter zástupca ČSCH a SZCH v EE
člen Európskej štandardnej komisie pre hydinu EE
gramaticky neupravené
15 mája .2016
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