Hotot Biały

Hotot biały to rasa królików, która swą nazwę zawdzięcza miejscowości w
której została wyhodowana(Hotot-an-Ange we Francji). Umaszczenie hototów
jest bardzo charakterystyczne. Barwa jest śnieżnobiała z wąskim czarnym
pierścieniem wokół oczu. Królik ten nie należy do ras albinotycznych gdyż
wywodzi się od królików o umaszczeniu plamistym. Samo uzyskanie
poprawnego rysunku też nie jest sprawą prostą.

Poniższy szczegółowy opis cech budowy ciała, typu rasowego, barwy okrywy
włosowej itd., został zaczerpnięty z Wzorca Królików wydanego przez Centralną Stację Hodowli Zwierząt
w Likwidacji (Warszawa, Listopad 2000r.)
„genotyp: AA BB CC DD gg Kk ss
Masa ciała w poszczególnych miesiącach życia:
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Ocena cech objętych wzorcem:
1. Masa ciała w wieku 8 miesięcy i powyżej:
kg
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Najniższa dopuszczalna masa ciała królika w wieku 8 miesięcy i powyżej - 3,5 kg; najwyższa - 5,3 kg.
Przy ocenie samic i samców na wystawie dopuszcza się masę ciała o 5% niższą niż podana w tabeli.
2. Budowa ciała:
Harmonijna budowa ciała. Tułów walcowaty, wydłużony, przód i zad dobrze umięśniony. Głowa
mocno osadzona na krótkiej szyi. Kończyny silne, średnio długie. U samic starszych (ponad 1 rok)
dopuszcza się małe, symetryczne pojedyncze podgardle. Ogon prosty.
3. Typ rasowy:
Głowa krótka, szeroka. Uszy mięsiste, mocno osadzone, stojące, zakończone łyżeczkowato, dobrze
owłosione. Długość uszu od 12 cm - 12,5 cm.
4. Jakość okrywy włosowej (gęstość, sprężystość, jedwabistość):
Okrywa włosowa bardzo gęsta i sprężysta, jedwabista i błyszcząca. Długość włosów pokrywowych od 3
cm do 3,5 cm.
5. Barwa okrywy włosowej:
Barwa włosów pokrywowych jest jednolicie śnieżnobiała, lśniąca, bez żadnych nalotów innej barwy.
Wokół oczu obwódki zabarwione na czarno, z wydłużeniem w kierunku uszu i pyszczka. Szerokość
obwódki około 5 mm.
6. Specyficzne cechy rasowe (barwa włosów podszyciowych, oczu, pazurków):
Barwa włosów podszyciowych śnieżnobiała. Oczy ciemnobrązowe, pazurki białe.

Wady dopuszczalne:
Mniej harmonijna budowa ciała. Głowa i szyja wydłużona. Słabo owłosione uszy, lekko rozchylające się.
Okrywa włosowa mniej gęsta, sprężysta i jedwabista. Lekko zażółcona okrywa włosowa. Obwódka wokół
oczu z włosami białymi lub rozjaśniona. Szerokość obwódki od 3 mm do 5 mm lub powyżej 5 mm do 8
mm. Długość uszu od 12,5 cm do 14 cm. Małe różnice w barwie oczu i pazurków w stosunku do wzorca.
Wady niedopuszczalne:
Masa ciała poniżej 3,5 kg lub powyżej 5,3 kg. Wyraźne odchylenie budowy ciała od wymagań
wzorcowych. Wyraźne zażółcenie okrywy włosowej, wystąpienie włosów lub plam barwnych. Uszy
dłuższe niż 14 cm, miękkie, obustronnie zwisające. Obwódka wokół oczu szersza niż 8 mm lub węższa
niż 3 mm, przerywana lub z białymi plamami. Niesymetryczne, duże podgardle. Oczy i pazurki inaczej
zabarwione niż barwa wzorcowa.”
W pracy hodowlanej powinniśmy zwracać uwagę na to, aby osobniki, które zostawiamy do dalszej
hodowli posiadały jak najwięcej cech zbliżonych do ideału. Drobne wady opisane w punkcie jako "wady
dopuszczalne" nie eliminują zwierzęcia z dalszej hodowli. Jeżeliby jednak wystąpiła chociaż jedna cecha
opisana w punkcie "wady niedopuszczalne" to takiego osobnika powinno się natychmiast eliminować z
dalszej hodowli.

Tekst i foto: Adam Malczyk
http://srokacz.pl/209-hotot_bialy.html

