Klub chovatelů Moravského Moráka
Šlechtitelský plán, s výhledem do r. 2018
Uvedený šlechtitelský plán plemene moravský morák se řídí svým obsahem k
uvedenému plemeni. Jedná se o plemeno holuba, který je z 90% holubem regionálním,
jeho zvláštností je, že se vyskytuje jen v jediném barevném a kresebném rázu. Klubová
základna momentálně je na stavu 10 členů, s věkovým průměrem 66 roků a dle údajů
jednotlivých členů, chováme na +- 80 chovných párů. Naše šlechtitelská – plemenářská
práce se bude ubírat k všestrannému zlepšování exteriéru a to to upevnit i v
následujících generacích. Vodítkem pro udržení a vylepšení plemenných znaků,
exteriéru, barvy a kresby, je platný vzorník plemen holubů (Národní plemena –
okrasných holubů České republiky). Budeme usilovat uvedené plemeno zatraktivnit a
docílit moderního typu mor. moráka.
Jednotlivé body šlechtitelského plán:
Uvedené body šlechtění budou realizovány přes vlastní chovy členů klubu. Budeme
vycházet z reálného počtu chovů v klubu. Dodržení etologických znaků – holub s
dobrými užitkovými vlastnostmi, vitalita, dobrá plodnost. Cílem chovu mor. moráků
je dosažení líbivého voláče, kterého lze lehce drezurně připravit na výstavy a zachovat
jeho schopnost rozmnožovat se, odchovávat potomstvo. Základní parametry chovného
cíle – zdravý chov (veterinárně vedený), vedení evidence chovu u každého chovatele.
Každý chovatel se musí zaměřit na typ – postavu, nohy, volatost, barvu, mramorování
(mourování) po celém těle. Mor. morák vyniká silnou a delší postavou většího
tělesného rámce, dobrou volatostí hruškovitého tvaru. Postava – hruď široká, délka
holuba 47 cm, držení těla ve sklonu min. 45 stupňů. Hlava přiměřeně velká, ze všech
stran dobře zakulacená. Oči jsou oranžové až červené, obočnice úměrné, šedé. Zobák
je široce nasazený, středně dlouhý – černý. Krk je žádoucí delší, od délky krku se odvíjí
velikost hruškovitého volete, které je dobře vyvinuté, pod zobákem přitažené, nad
hrudí mírně podvázané. Křídla jsou dobře složená, přitažená k tělu, dobře kryjí hřbet,
nekříží se. Ocas přiměřeně dlouhý (raději kratší), dobře složený a nedotýká se země.
Postoj širší, nohy silné, mírně vyšší.
Dosáhnutí tohoto standartu vyžaduje od chovatelů důslednou selekci na požadované
znaky, odstranění tělesných nedostatků. Cíle pro stabilizaci – práce s členy klubu, při
nízké chovatelské základně, být ve styku i s nečleny klubu. Pravidelně pořádat klubové
speciálky, vyhodnocovat tyto výstavy na základě výsledku posouzení, do závěrečného
vyhodnocení zapojit posuzovatele, výstavy pořádat jako „otevřené“ pro možnost účasti
všech chovatelů mor. moráků. Při klubové výstavě vyhodnotit nejlepší kolekce (3ks.)
výletků plus nejlepší kolekci chovných, vyhodnotit nejlepšího výletka 1.0 a 0.1,

nejlepšího chovného 1.0 a 0.1. Všechny výsledky a novinky publikovat v doplňcích
klubového zpravodaje. Sledovat plnění šlechtitelského plánu a nabídnout úspěšné
holuby do dalšího chovu.
Údaje o počtech samotných chovatelů a jejich chovných párech, nutí jednotlivé chovy
po vyčerpání možnosti čistokrevné plemenitby, kdy již hrozí překročení vymezených
hranic nebezpečí příbuznosti, kde se již projevují negativní vlastnosti. Přistoupí
chovatel k osvěžení krve z jiného chovu, toto ale vyžaduje důslednou rodokmenovou
evidenci všech chovatelů mor. moráka. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem,
bude nutno přistoupit k mezi plemennému křížení. Pro tyto účely lze použít jedince
plemene hessenský voláč (modrý černopasý). Co se dá očekávat, klady – rozšíření
krevní základny, na exteriéru dobrá volatost. Mínusy – nedostatečná výška nohou,
sklon (úhel) postavy, kresba na úkor mramorování. V dalším případě můžeme použít
plemeno slezského voláče modrého kapratého. Klady – rozšíření krevní základny,
mínus – zmenšení postavy, zhoršení kresby. Základem mezi plemenného křížení je, že
se musí k dalšímu chovu vybírat jedinci, kteří jsou nejvíce v typu mor. moráka, v
dalších generacích se teprve dívat na barvu a kresbu. Samozřejmostí je, že tyto
„křížence“ musíme napařovat s oboustranně čistým mor. morákem. Plánem klubu je
nadále zkusit mezi plemenné křížení s plemenem, které vykazuje vlastnosti od přírody
dané, že se toto plemeno „samo předvádí“. Tímto má klub v úmyslu splnit úkol
zatraktivnění plemene.
Šlechtitelský plán bude každoročně vyhodnocován při speciální výstavě klubu.
Výsledky budou uvedeny v zápise čl. schůze. Zástupci klubu se budou pravidelně
zúčastňovat akcí pořádaných ÚOK chovatelů holubů. Šlechtitelský plán bude průběžně
doplňován o poznatky, jak členů ve vlastním klubu, tak o poznatky jiných klubů a jejich
plemen.
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