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ZÁVĚR
Téma sledování růstu holoubat jsem si vy-

brala, protože fáze od vylíhnutí do výletu 
z hnízda je podle mého názoru nejzajímavěj-
ší fází v životě holuba. Samotné líhnutí a rych-
lý sled změn v poměrně krátkém čase dodáva-
jí tomuto období na atraktivitě.

Můj chovný pár texanů vyvedl holoubě letos 
na jaře a zároveň i tatínka rejdiči vyvedli mla-
dé. Když porovnám plodnost obou plemen, 
tak rozhodně v počtu odchovaných holoubat 
vítězí rejdiči. Na jaře jsem stěží měla od texa-
nů holoubě jednou a rejdiči vyváděli mladé od 
časného jara a v momentu, kdy já měla holou-
bě od texanů, rejdiči už jednou i dvakrát mla-
dé stihli vyvést. Také jsem u nich pozorovala 
jev, kdy mládě krmili v hnízdě, ale holubice už 
měla snesené vejce a seděla na něm. 

Rozhodla jsem se, že budu provádět váže-
ní každý třetí den a pozorovat stav holoubat 
Po vylíhnutí jsem holoubata zvážila poměr-
ně snadno. Jedinci byli lehce ochmýření, slepí 
a jejich motorika nebyla nijak výrazná. 

Na počátku pokusu jsem zvážila vejce obou 
plemen. Vejce texanů vážilo 24 g a jeho hmot-
nost činila 3 % hmotnosti dospělého holuba. 
Vejce rejdičů vážilo 17 g a jeho hmotnost či-
nila 9 % hmotnosti dospělého holuba. Hmot-
nostní nárůst texana nebyl zpočátku příliš vý-
razný. Ke zrychlení růstu dochází třetí den 
a holoubě přibírá denně jednou tolik, co prv-
ní tři dny. K mírnému úbytku přírůstku dochá-
zí mezi 2. 5. až 6. 5., kdy holoubě začíná vi-

dět. Připisuji to tomu, že již vnímá i jiné vjemy 
a začíná růst i opeření. Až do výletu z hníz-
da mají přírůstky pravidelný, pozvolný růst. Ho-
loubě je velmi živé, pohyblivé, což má pravdě-
podobně za následek umírnění růstu a zároveň 
jsem pozorovala zvyšující se obtížnost vážení.

Závěrem bych ještě dodala, že mě velice 
překvapilo, v jak krátkém čase a o kolik do-
kázalo holoubě zvýšit svou hmotnost. Vážení 
probíhalo 28 dnů a v tomto čase zvýšilo ho-
loubě svou hmotnost z 19 g na 645 g. Což 
odpovídá 34násobnému zvýšení hmotnosti. 
Výsledná hmotnost činila 70 % dospělého ho-
luba.

Růstová křivka pražského rejdiče středozo-
bého je oproti texanovi plošší, pravidelná, bez 
výkyvů. 9. 5. jsem pozorovala mírně zvýšený 
nárůst hmotnosti, ale během třech dnů došlo 
opět ke zpravidelnění přírůstků a růstová křiv-
ka mírně stoupá bez výkyvů až do výletu. Na 
konci sledování mělo holoubě rejdiče 179 g, 
což činí 95 % hmotnosti dospělého holuba.

Text a foto Lucie Marková

 9   6. 5. 2019 – foto holouběte, již vidí 
(třetí vážení)

10   26. 5. 2019 – foto holouběte po výletu 
z hnízda

9 10

 

  SOUTĚŽSOUTĚŽ
    Vyhlašuje: Ústřední komise pro práci s mládeží ČSCH

Korespondenční soutěž ÚKPM je určena pro děti a mládež do 
18 let včetně. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak i cho-
vatelské kroužky (odpovědi hromadně zašle vedoucí kroužku 
v jednom e-mailu). Řešení musí obsahovat číslo otázky včet-
ně označení odpovědi (např. 1A), číslo snímku a úplný název 
zobrazeného zvířete (plemeno, barevný ráz, příp. druhový ná-
zev český a latinský) doplněný jménem a příjmením řešitele. Po 
slosování správných odpovědí bude třem výhercům na e-mai-
lovou adresu, z níž bylo řešení odesláno, zaslán formulář „Sou-
hlas se zpracováním osobních údajů“, na jehož základě budou 
poskytnuty údaje sponzorovi soutěže k zaslání výhry. Uzávěr-
ka soutěže je vždy 15. den v měsíci s ohledem na další ko-
respondenci týkající se GDPR (pokud soutěžící souhlas nepo-
skytne do daného termínu, výhra mu nebude zaslána). Jména 
výherců budou zveřejněna v časopise Chovatel spolu se správ-
ným řešením v následujícím čísle. Řešení zasílejte e-mailem na:  
soutez.ukpm@centrum.cz, do předmětu uveďte Soutěž z Cho-
vatele a číslo, v němž vyšla. Kromě měsíčního slosování se 
všichni řešitelé účastní ještě celoročního slosování. Soutěž 
a následně její výherce je též možné nalézt na www.cschdz.eu 
v sekci mladí chovatelé.

1. Do které třídy patří holub:
 a) savci   c)  ptáci
 b) plazi

2. Co je to budník?
 a) voliéra pro holuba  c) hnízdiště
 b) krmítko

    pro děti a mládežpro děti a mládež

3. K čemu slouží grit?
 a) pochoutka holubů
 b) pomocná složka při trávení
 c) k ničemu

4. Pražský rejdič patří do skupiny rejdičů:
 a) dlouhozobí   c) krátkozobí
 b) středozobí

5. Urči plemeno na obrázku 

Slosování korespondenční soutěže z č. 12/2020 –  
nutrie

Do soutěže bylo zasláno sedm odpovědí, avšak nikdo 
neurčil správně plemeno na obrázku. Tato otázka tedy ne-
byla do vyhodnocování zařazena. 

Vylosování byli:
Martin Volek, Břidličná
Vítězslav Toman, Bílovice nad Svitavou
Kateřina Smolková, Píšť

Správné řešení: 1B, 2A, 3C, 4B, 5 nutrie pastelová
 eva Morávková, místopředsedkyně ÚkPMcH

Sponzoruje: 

POZOR! NOVĚ SE DÁ HLASOVAT PŘÍMO NA STRÁNKÁCH SVAZU:
http://www.cschdz.eu/mladez/soutez/soutez-casopisch.aspx

DROBNÍ HLODAVCI

   

1. Jaké zuby nenajdeme u morčete?
 a) řezáky c) špičáky
 b) hlodáky d) stoličky
2. Hubení přemnožených hlodavců se řeší
 a) desinfekcí c) deratizací
 b) karanténou d) dezinformací
3. Který hlodavec má huňatý ocas?
 a) myš bodlinatá c) kapybara
 b) plšík lískový d) morče horské
4. Na kterém světadílu nenajdeme hlodavce?
 a) Evropa c) Antaktida
 b) Afrika d)  není správně  

žádná varianta
5. Které zvíře má horizontálně zploštělý ocas?
 a) bobr evropský c) ondatra pižmová
 b) nutrie říční d) krysa obrovská

Odpovědi zasílejte do 15. ledna 2021  
na e-mail: andrea5@post.cz 
nebo na adresu: 
   Andrea Kroftová, Bellušova 1843/2,  
155 00 Praha 5-Stodůlky. 

Výherci velké listopadové soutěže jsou:
Ema Vopravilová, Přišimasy
Karolína Pawlenková
Kristýna Hájková, Pacov

Soutěž pro děti a mladé chovatele  

Sponzoruje:   VAFO PRAHA s.r.o.

Výherce obdrží produkt ze sortimentu  
společnosti a tričko SO chovatelů morčat
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