Správa zo zasadnutia Európskej štandardnej komisie pre
hydinu EE
10. a 11.5.2018 / Kolding DK
Druhé zasadnutie Európskej štandardnej komisie pre hydinu
(ESKG) sa koná tradične počas jednaní generálneho mítingu
EE – Entente Europeénne . V roku 2018 nás privítal v
Koldingu Dánsky zväz chovateľov .
1. Prítomných členov ESKG privítal jej predseda U. Lochmann . na úvod vyzval prítomných
na spomienku na nedávno zosnulého bývalého predsedu sekcie hydiny EE W.Riebniger .
2. Prítomný boli : U.Lochmann ,A.Verelst, Klaas vander Hoeck, Mischel Bovet ,Jean Claude
Periquet, Dietmar Kleditsch , Kresimir Safundzič , Andreas Klaus a Peter Žuffa . Z rokovania
sa ospravedlnil U. Freiberger ( BDRG –BZA)
Úvod rokovania patril konštatovaním a privítaním A. Klausa ( HU) ,ktorý je navrhnutý ako
zástupca novo vytvoreného regiónu juhovýchod. ( RU,BG,HU)
Rokovanie pokračovalo doplnením avizovaného programu o informácie z prezídia EE
týkajúcich sa našej odbornosti .
Francúzi zase špekulujú zo zaradením niektorých druhov do skupiny okrasnej hydiny .Toto
sa týka holúbkov, hrdličiek a pôvodných druhov prepelíc . Ide o to ,že niektoré druhy
holúbkov a hrdličiek sú medzi exotmi,niektoré medzi holubmi. Táto vec by spôsobila
niekoľko problémov ak by boli zvieratá radené v rôznych kategóriách. Problém by bol v
zaradovaní katalógu a samozrejme pri posudzovaní. Ďalším problémom je že niektoré druhy
sa v kategórii okrasného vtáctva vystavujú v pároch a hodnotia na jednej karte .
Záver: Holúbky a pôvodné druhy prepelíc budú v kategórii okrasná hydina („ziergeflugel“ ) a
tak aj hodnotené. Nosné prepelice sú samozrejme ako domestikovaný úžitkový druh a budú
zaradený v hydine a tak i hodnotené, samozrejme ako jednotlivci.
Rokovanie ďalej pokračovalo podľa avizovaného programu.
3. Potvrdenie protokolu z rokovania ESKG v Pohlheim.
Pri potvrdení protokolu bol doplnený chýbajúci záver o začatí
registrácie tzv. ťažkého typu cholmogorských husí pod názvom
.„Východoeurópska hrboľová hus – EE: Osteuropeische Hocker
gänse . Celý proces registrácie a uznania musí prejsť celým
schváleným procesom . Samozrejme že zostáva v platnosti a
zozname plemien i
pôvodná originál Cholmogorská hus .
Zapisovateľ D.Kleditch zápis doplní .
4. Návrh pre spoluprácu ESKG a BZA . Už v Pohlheime bolo avizované podpísanie zmluvy
o spolupráci medzi BZA a ESKG . Dohoda sa týka i Európskeho štandardu . Návrh zmluvy
bol prerokovaný oboma stranami a ako bolo povedané “spolupráca oboch “ strán” je veľmi
dôležitá . V súčasnosti prebieha tiež reorganizácia v BDRG.(pozn. Dohodu na generálnom
zasadnutí podpísali :Predseda Sekcie hydiny Dr. A.Verelst ,predseda ESKG U.Lochmann a
prezident BDRG .Christoph Günzel. )

5. Komisia schválila konečnú verziu štandardu „ Krummschnabel-Kampfgans“ Krivozobá
bojová hus .Je to pseudo plemeno vzniknuté na báze Tulskej bojovej a Komogorskej husi .
V tomto type je rozšírené po Európe ale bolo neoprávnene nazývané Tulská hus .
Pre toto plemeno je typický hrubý klabonosý zobák , pergamenovej farby ,čiastočne zvesené
ramenné letky , výrazné osvalenie .
Váha je u gunára 5,5 – 6 kg, u husy 5 – 5,5 kg.
6. Ďalšie štandardy plemien do Európskeho štandardu
Komisia postupne prerokovávala a revidovala predložené štandardy do Európskeho
štandardu.
U niektorých plemien je tento proces veľmi zložitý najmä u
plemien rozšírených vo
viacerých krajinách bez jasného pôvodu . Jedným z nich je i “Crème Legbar “ ktorá je
prezentovaná rôznymi typmi a nie je jasné ktorý je ten správny .U niektorých plemien nemá
jasno ani krajina pôvodu a museli byť štandardy vrátené konkrétne išlo o plemená :Berry,
Campiner, Mallaorquina a Sobrarbe ,ktoré budú revidované v septembri .
Dánska kura : stredne veľká kura hospodárskeho typu s valcovitým trupom . Zástavica
hrebeňa odstáva od tyla. Farba jarabičia ,ale predné hrdlo u sliepok je viac červenohnedé
.Očí sú oranžovo červené až červenohnedé .beháky modro šedé ( bridlicové) ale pri
hrahulcových čiastočne mäsové
Dánska krátkonohá kura .Najstaršia varianta Dánskej kury s geneticky krátkymi nohami.
Opticky dlhšia kura valcového tvaru s vodorovným držaním . Výluková chyba je vysoký
postoj
Situácia Hodvábnička: biela čierno flakatá : Problémom je to, že sú
flakaté beháky a
koža . To znamená , že je tu strata pigmentu . Podľa chovateľov má čisto tmavé body na
hlave a tmavú kožu maximálne 10% odchovu . Komisia doporučuje tento problém sledovať
v krajinách počas sezóny
7. Komisia opäť potvrdila program a témy na školenie posudzovateľov v Oksbol 14.
– 16. Sept. 2018. a i lektorov ,ktorý budú mať referáty .
 Dänische Landhühner und Zwerge
 Norwegische Jaerhühner und Zwerge
 Schwedische Schwarzhühner

Willy Littau

 Moderne engl. Zw. Kämpfer
 Splash und Kennfarbig

Ben Wilsen
André Klein








Ruben Boonen
Peter Žuffa
Peter Žuffa

Antwerpner Bartzwerge
Warzenenten
Australorps
Zwerg Hamburger
EE - Bewertungssystem
Závery a inštrukcie ESKG k EV Herning

Urs Lochmann
Urs Lochmann / Andy Verelst

8. Komisia sa zaoberala prípravou rokovania ESKG v Oksbol
- Európska výstava (prihlášky, rozdelenie posudzovateľov, inštruktáž posudzovateľov,
rozdelenie Obmanov .)
9. Rôzne :
 Ďalšie školenia posudzovateľov
2019 Návrhy Španielsko
2020 Trenčín Slovensko



Bulletin ESKG – Komisia s a zaoberal témami do ďalšieho ESKG Bulletinu
Prepelice, Európska výstava, problematika letiek ….

Vo večerných hodinách bolo rokovanie prvého dňa ukončené
pokračovalo 11.5 . v popoludňajších hodinách po zasadnutí sekcie :

a po dohode členov

Rokovanie komisie pokračovalo revíziou a úpravou ďalších plemien do Európskeho
štandardu hydiny . Jednalo sa o skupinu plemien husí a ich rázov
Popisy jednotlivých rázov husí boli podrobne „rozpitvané“ a jazykovo upravené .
 Základným rázom je šedý ( divo sfarbený ) a jeho modifikácie (modrá a žltá) .
 Základná žltá je nazývaná ”Buff “.U niektorých plemien sú však konkrétne popísané
rôzne modifikácie “ žltého alebo hnedého” sfarbenia. Napr. Suchovská hus alebo tzv.
Hlinistá farba u Tulských hus ,
 Strakaté ( sedlaté ) variety v rôznych farebných varietách ,ktoré sú vždy pod+a
modifikácie uvedené pri konkretnom plemeni .
 Divé sfarbenie tzv. Labutieho typu .
Komisia sa následne zaoberala finálnymi
verziami jednotlivých štandardov
nasledujúcich plemien husí ,ktoré boli zaradené do Europskeho vzorníka .





















Americká hus - Amerikanische gänse
Bourbonská hus - Bourboins gänse
Dánska hus - Dänische gänse
Drauthalská hus - Drauthal ganse
Anglická kučeravá hus - Anglische locken gänse
Flámska hus - Flämische gänse
Landeská pôvodná hus -Landais Ganse ! Original Francúzska .
Normandská hus -Normane gänse
Faorská hus Färöische gänse
Nórska hus -Norwegische gänse
Olandská hus - Őlandische gänse
Skánska hus Schönengänse
Smálenská hus -Smőlen gänse
Poiton hus -Poiton gänse
Sedlatá hus - Sattelrucken gänse
Šetlandská hus -Shetland gänse
Slovenská hus Slowakische gänse (obr.)
Suchovská hus –Suchaer gänse
Česká husa –Tschechische gänse
Česká husa chocholatá -Tschechische hauben ganse

Rokovanie Belo ukončené vo večerných hodinách. Predsedasekcie A Verelst a predseda ESKG
poďakovali prítomným za veľmi plodné jednanie a prípravu na rokovanie .
Správu spracoval Žuffa Peter člen ESKG ,
zástupca ČSCH a SZCH pri EE
Gramaticky neupravené !

