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Jeg blir aldri lenger
overrasket over hva som
finnes av Raseduer i verden
Av Bjørn Carlo Andersen

I Da jeg som 12 åring fikk mine første duer, ble
jeg fortalt at det fantes mellom 2 og 300 raser i
verden. Men hva har jeg i disse moderne
datatider etter som årene har gått fått rede på?

Bronce Gazzi Modeneser

Berliner korte
Og ikke å forglemme alle farge og
tegningsvariantene, tegningsvarianter vi
vanligvis ikke ser på våre breddegrader.
Og også mange raser både glattbenete og
sokkede.
De fleste av disse som f.eks. Kinesere trodde
jeg bare fantes glattbenet. Og ikke å forglemme
alle de tegningsvariantene vi ikke ser til daglig.
Ikke alle er nok godkjente vil jeg tro, og tenker
da på de med forskjellig farge på hver vinge!
Dette er nok bare krysningsprodukter vil jeg
mene.

Jo tallet har steget etter hvert som årene har
gått, og det holder heller ikke med en 10dobling av dette antallet jeg først ble fortalt.
Det er sikkert ikke nok med en 100-dobling
heller.

Kinesisk duskdue

Danziger høyflyver

Tidlig hørte jeg bare om rasene i Norge,
Sverige og Danmark, foruten Tyskland,
Holland, Belgia, Frankrike og til en viss grad
Italia, Østerrike, Spania og Polen.
Når jeg så begynte å reise i Øst-Europa tidlig

på 1980 tallet for å dømme bryting, oppdaget
jeg etter hvert raser og tegninger jeg aldri
hadde hørt om. Og i Bulgaria ble jeg fortalt at i
alle byer eller steder hvor det var en lokal
forening, hadde de også sin egen lokale rase,
og som regel var dette en Tomler rase. Også i
Romania fortalte de meg at dette også var
vanlig der.

Når vi ser hva som dukker opp i disse tider på
FB, er det snart ikke mulig å bli overasket over
både hva som finnes, og hvor det er et
mangfold av raser og tegninger. Ta f.eks Polen
med alle sine kortnebbete raser, helt utrolig
hvor mange de er, og ikke minst også
storsokkede for mange av dem. Ja Polen har et
enormt antall med raser, og som dessverre for
mange av dem bare finnes i hjemlandet. For
her er variasjonene store.

og noen ekstrem kortnebbete som de polske for
å nevne noen.

Orientalsk mefikk blondinett

Orientalsk mefikk satinett
Men har selv sett Polsk Mefikk med langt
kraftigere hode og nebb enn de som er mest
kjent. Disse var blå og blåhamrede, og jeg så
dem i byen Walbrysz syd for Wroclaw.
Mange raser ser vi jo i et langt bredere utvalg i
farger og tegninger enn vi kjenner til. Ta f.eks
Gimpler, som vises ensfargete i både kobber og
guld.
Og til dette er det å si at jeg selv har fått
ensfargete i begge varianter i den tiden jeg drev
med rasene, men de var jo ikke godkjent.
Polsk mefikk
Og så var det alle Mefikk rasene som finnes. I
mange land har de jo raser som minner om vår
Petent, og her er noen med og noen uten krone,

for ikke å snakke om i mange Arabiske land,
og her er kvaliteten også etter det som kan
bedømmes meget høy på de fleste raser. Men
her er det jo også økonomi som tilsier at det
beste kan kjøpes inn fra andre områder av
verden. Også i India finnes det en mengde
Raseduer.
‘

Men det må de tydeligvis være i mer fjerne
land når de stadig vises fra diverse slag.

Gimpel
Når det gjelder land som vi tidligere ikke
hadde hørt at det fantes mye duer, kan jo
nevnes f.eks Afganistan, Pakistan, BanglaDesh, Azerbadjan, Uzbekistan, Kazakstan,
India, for å nevne noen land.

Gimpel
Men i Balkanlandene og de Kurdiske områder
finnes det et uttal av raser og tegninger på raser
hvor dette er langt mer utbredt enn vi ante. Og

Og da er spørsmålet. Hva finnes i det store
China? For Raseduer finnes det der, det har vi
rede på. Og hva finnes det ikke i det øvrige
Asia for å nevne noe. Og ikke å forglemme i de
øvrige russiske statene som ikke er nevnt
ovenfor. Og vel også i Afrika, hvor det i det
minste finnes Raseduer i Sør-Afrika. Og hva
finnes i Sør-Amerika? Dette er jo et område
med et uttal av andre sjeldne fugler, og vil da
anta at det også finnes Raseduer der i et visst
omfang.
Når det gjelder kvaliteten på farger og
tegninger, later det imidlertid til at ikke alle
land stiller like strenge krav som vi her i
Europa stiller til de forskjellige varianter og
raser.
Men land som vi ser bilder i fra som virker å
ha minst like store krav som oss, er jo USA og
Australia. Og i disse land er vel også kvaliteten
selv på europeiske raser enda bedre enn i
Europa etter min klare mening.
Det er sikkert mye som kunne vært skrevet om
dette, men vil bare nevne det for de som tror at
det ikke er så mange raser i verden, og som en
opplysning til de ennå få som ikke streifer på
Internett o.l.
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