
 Lubań, dnia 17.09.2022 r. 

 

P R O T O K Ó Ł 
 

z oceny fenotypu królików podczas Jesiennej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu  
w dniach 17 - 18.09.2021 r.  

Zgodnie z regulaminem Wystawy – komisja w składzie: 

- Grzegorz Otulakowski 

- Michał Panas  

dokonała oceny fenotypu królików. 

Króliki zostały zaprezentowane przez 15 wystawców, właścicieli stad objętych oceną 

wartości użytkowej i hodowlanej oraz stad towarowych. 

Hodowcy zaprezentowali i poddali ocenie następujące zwierzęta: 

          I - w grupie ras dużych : 

- belgijski olbrzym szary - 25 szt. 

- belgijski olbrzym biały - 2 szt. 

- olbrzym srokacz - 17 szt. 

- francuski baran - 10 szt. 

        II – w grupie ras średnich : 

- kalifornijskie - 10 szt. 

- nowozelandzki biały - 8 szt. 

- wielkie jasno srebrzyste – 6 szt. 

         III – w grupie ras małych - 6 szt. 

Ogółem zaprezentowano 84 szt. królików, w tym ocenie poddano 78 szt. królików.  

Po przeprowadzeniu indywidualnej oceny królików z zachowaniem anonimowości, zgodnie 

ze wzorcem oceny pokroju i regulaminem Wystawy, dokonano wyboru zwierząt do nagród: 

Czempiona w królikach rasy belgijski olbrzym szary samiec otrzymał królik nr klatki 11 

prezentowany przez: Jarosława Nyga 

Czempiona w królikach rasy belgijski olbrzym szary samica otrzymał królik nr klatki 15 

prezentowany przez: Jarosława Nyga 

Wiceczempiona w królikach rasy belgijski olbrzym szary samiec otrzymał królik nr klatki 2 

prezentowany przez: Mirosława Adamczyka 

Wiceczempiona w królikach rasy belgijski olbrzym szary samica otrzymał królik nr klatki 8 

prezentowany przez: Mirosława Kożyczkowskiego 



Czempiona w królikach rasy olbrzym srokacz samiec otrzymał królik nr klatki 35 

prezentowany przez: Paulę Gobosz  

Czempiona w królikach rasy olbrzym srokacz samica otrzymał królik nr klatki 31 

prezentowany przez: Julię Czapla 

Wiceczempiona w królikach rasy olbrzym srokacz samiec otrzymał królik nr klatki 37 

prezentowany przez: Patryka Skierka 

Wiceczempiona w królikach rasy olbrzym srokacz samica otrzymał królik nr klatki 42 

prezentowany przez: Romana Szawłowskiego 

Czempiona w królikach rasy nowozelandzki biały otrzymał królik nr klatki 71 

prezentowany przez: Wiesława Polonis 

Wiceczempiona w królikach rasy nowozelandzki biały otrzymał królik nr klatki 73 

prezentowany przez: Wiesława Polonis 

Tytuł Najlepszego królika w rasie francuski baran otrzymał królik nr klatki 58 

prezentowany przez: Krzysztofa Zielińskiego 

Tytuł Najlepszego królika w rasie wielki jasnosrebrzysty otrzymał królik nr klatki 84 

prezentowany przez: Damiana Sypion 

Tytuł Najlepszego królika w rasie kalifornijski otrzymał królik nr klatki 62 

prezentowany przez: Mirosława Adamczyka 

Tytuł Najlepszego królika w rasach małych otrzymał królik nr klatki 93 

prezentowany przez: Krzysztofa Zielińskiego 

 

Superczempiona wystawy otrzymał królik nowozelandzki biały nr klatki 71 

prezentowany przez: Wiesława Polonis 

Podpis komisji: 

1. dr inż. Grzegorz Otulakowski 

 

 

2. Mgr inż. Michał Panas 


