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jnega kamna
Množica ljudi je v petek, 12. sep
tembra, prisostvovala vzidavi in
blagoslovitvi temeljnega kamna
ter slovesnosti ob pričetku grad
nje prizidka k novi šoli na Vidmu.
Na sliki: državni sekretar za
investicije z Ministrstva za šolstvo
in šport Matjaž Vrčko, ravnatelj
OŠ Dobrepolje Ivan Grandovec in
župan občine Anton Jakopič vzi
dava j o temeljni kamen za prizidek
k šoli

Velika konjeniška
prireditev v
Kompoljah
Turistično društvo Dobrepolje in konje
niška sekcija sta v soboto, 6. septembra,
izvedla prvo konjeniško prireditev,
kakršne š e ni bilo v teh krajih. Priredi
tev je bila na novo zgrajenem hipodromu
v Kompoljah, organizatorjem pa je odlič
no uspela. Odslej jo bodo organizirali
vsako leto.
Stran: 11,12

Iz vsebine:
EX TEMPORE '97
• » Zlata masa v Strugah
•> Srečanje mladih v Parizu
• » Naš gost Jože Žgajnar
• » Akcija urejena domačija
•> Male živali
Iz krajevne križnice
Prispevke sprejemamo do
12. v mesecu

Naš krai

Danes poznamo 10 skupin, 60 rodov in
400 vrst teh ptic. Zarodnik vseh golobov
pa je skalni golob in s tem tudi golobji
praoče in pramati.
Posebnost golobov je mlečna golša, ki je
priraščena k normalni golši, ter deluje med
valjenjem 18 dni in še tri dni potem, ko se
mladički izvalijo. V tem času se v tej golši
nabira tekoče mleko. Imajo jo tudi samci
in oba starša krmita mladiče s tem mlekom
prve tri dni. Na jajcih sedijo tudi samci in
po izvalitvi tudi krmijo mladiče.
Ljudem za zgled pa bi lahko bila zvesto
ba golobjega para, ki traja vse življenje.
Po skupinah golobe delimo:
I. SKUPINA: golobi golobje oblike
Najbolj znana sta pismonoša in golob
rimljan, z razponom kril do 110 cm. Gle
de na to, da je rimljan velik, mora imeti
tudi lepo oblikovano telo. Kot že ime sku
pine pove so te vrste golobov najbolj zna
ne med ljudmi kot "pravi" golobi.
II. SKUPINA: golobi bradavičarji
Predniki teh golobov izvirajo iz Bagda
da, znani pa so že izpred 4000 let. V Evro
pi se pojavijo leta 1860. Imajo mišičast
trup, dolg vrat in visoke noge, kljun je ve
lik in močan, trup pa je vodoraven. Na
očesnem obročku imajo bradavice in od
tod tudi njihovo ime. Tipičen predstavnik
te skupine je carricr ali angleški badget.
III. SKUPINA: golobi kokošarji
Imajo kifeljčasto oblikovan trup, značil
na je visoka, pokončna drža z visokimi no
gami. Precej so podobni kokošim. So or
jaške in pritlikave pasme. Značilni pred
stavniki so maltcžan, florcntinec, mondenec itd. V ZDA so vzgojili orjaškega in prit
likavega cresta, ki spada v to skupino.
IV. SKUPINA: golobi golšarji
Zanje je značilna drža z napihnjeno gol
šo, katero lahko napihne do skrajnosti, ka
dar gruli. Teh podvrst je ogromno po sve
tu, v Evropi pa so tipični predstavniki an
gleški pritlikavi golšar, staronemški, staroholandski, češki, bavarski golšar itd. Poseb
na skupina so španski golšarji z visečimi
golšami.
V. SKUPINA: barvasti golobi
Sem prištevamo manjše vrste ali golobe
normalne velikosti, njihova glavna značil
nost pa so lesketajoče barve, tudi take z zelo
zapletenimi risbami. Vodilni te skupine je
golob kalin ali ilirski golob z zlatorumeno
ali bakreno barvo. Na krilih se sveti zele
no. V to skupino spadajo še ledenjak, dan
ski lisec, golob škorec, frankenski, thurniški, saksonski, švicarski golob. Največ teh
pasem so vzgojili Nemci, kar se vidi že iz
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Male živali
njihovih imen.
VI. SKUPINA: golobi bobnarji
Odlikujejo se z nenavadnim gruljenjem,
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kajo. Dejansko lebdijo v zraku in močno
udarjajo s krili, kar se zelo dobro sliši. Naj
bolj so cenjeni samci, ki imajo v jeseni, pre
den menjajo perje, predvsem scefrana kri
la, tako da ne morejo več pokati z njimi.
Glavni predstavniki so belgijski in nemški
ringschlander, groninger, slenke. Sem pri
števamo pasmo z imenom talni akrobat.
Ta napravi salto pred vzletom, telovadi pa
tudi na človekov ukaz.
Na razstavi boste nekatere živali lahko
tudi kupili. Izdan bo katalog vseh razstav
ljenih živali z imeni rejcev. Predstavljeni pa
bodo tudi sponzorjev te razstave.
Zvonimir Zabukovec

ki je podobno bobnanju, ter lahko traja
nekaj minut. Prvak med njimi altcnburški
golob. V to skupino štejemo še arabsko pa
smo lajavec ali smejalec. Sem v to skupino
spadajo še buharski golob, viličastorep,
francoski, angleški, češki itd.
VII. SKUPINA: strukturni golobi
V to skupino spadajo drobne pasme,
značilnost pa je zelo različno in svojegla
vo oblikovano perje. Perje je gostejše in
daljše, na primer pavji golob ima na v re
pu 42 peres "normalni" golob pa ima 12
peres. Značilni predstavniki so pavji golob,
lasuljar, kapucin, kitajski galebček.
VIII. SKUPINA: galebčki
Ta skupina se je razvila iz zelo stare pa
sme orientalskih galebčkov. So zelo drob
ni, nežni, svetlih barv z okroglo glavico,
velikimi očmi in majhnim kljunom. Danes
imamo tudi večje galebčke z veliko glavo
in kljunom. Vodilni pa je še vedno orien
talski galebček ali princeska. Sem prišteva
mo še galebčke kot so blondinette, sarinette, bluette, silverette, anatolijec.

Program razstave, ki bo poteka
la v stari telovadnici
nasproti
zdravstvenega doma na Vidmu, bo
naslednji:
- v petek, 10. oktobra 1997, med
12. In 15. uro - sprejem živali in
njihova namestitev v razstavne
kletke. Na ta dan razstava še ni
odprta za obiskovalce, ampak le
za člane društva ter za razstavIjalce;
- v soboto, 11. oktobra, med 7.
do 19. uro in nedeljo, 12. okto
bra, med 7. in 17. uro, je razstava
odprta za obiskovalce, tega dne
bo ob 14. uri tudi podelitev priz
nanj rejcem.

IX. SKUPINA: letalci
To so športne pasme golobov, ki letajo
na različne načine ter pri tem delajo zrač
ne akrobacije. Ločimo visoke letalce, krož
ne letalec, dolgotrajne letalce z navpičnim
letom, jadralce in kombinirance. Število
teh pasem je nekajkrat večje od vseh osta
lih skupin, tako da še do danes ni ugotov
ljeno točno število skupin letalcev. Te pa
sme prevladujejo v Aziji in Afriki. Najbolj
so znani indijski, egiptovski, libanonski itd.
letalci. Opozoriti moramo, da je danes
med mnogimi letalci precej vrst, ki ne leti
jo več in se gojijo izključno v okrasne na
mene.
X. SKUPINA: igrivi golobi
Nosilci te skupine so pokalniki, ki poka
jo s krili. Tu so zanimivi samo samci, ki se
dvignejo v zrak meter nad samičko in po

Vabimo vas na ogled razstave,
še posebej mlade družine, ter ded
ke in babice z vnuki.
Razstavo bomo popestrili tudi s
srečelovom, poskrbljeno bo tudi za
jedačo

in

pijačo.

Nasvidenje
malih
<•

živali.
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