LIPTOVSKÝ LYSKO (LL) nem.: LIPTAUER BLESSKANINCHEN
Liptovský lysko je jedno z mladších
slovenských národných plemien
králikov, napriek tomu je už uznaný
v najväčšom počte farebných rázov.
Ide o menšie stredné plemeno
s dobrou úžitkovosťou. Výborné
šťavnaté mäso má výťažnosť
približne 55 %.
O jeho vznik sa zaslúžil šľachtiteľ
pán Jozef Červeň z Liptovského
Mikuláša-Vitališoviec, ktorý začal
s intenzívnym šľachtením v roku
1993. Prvé neúspešné pokusy
v kombinácii plemien holandský čierny x činčila veľká sa po piatich-šiestich
rokoch ukázali ako neúspešné. Výsledkom konzultácie s garantom chovu Petrom
Belkom aj s Jánom Benkom, ktorý tiež robil 2 roky garanta chovu bola zmena
východzích plemien. Počiatočné priaznivejšie výsledky sa začali ukazovať už
v druhej-tretej generácii.
Prvým farebným rázom bol divoko sfarbený, ktorý bol uznaný na NV v Nitre
v roku 2005, neskôr v roku 2008 divoko modrý a v roku 2012 aj čierny. Nasledoval
farebný ráz modrý, ktorý bol uznaný v roku 2015, kde spolupracoval aj Ivan Laco
z Likavky a tiež v roku 2015 činčilový, ktorého na základe už osvedčených
postupov vyšľachtil Anton Slebodník z Levoče. Najnovšie je šľachtený farebný ráz
havanovitý. Vzhľadom k uvedenému nebude zrejme posledný.
Jednotlivým uznávacím konaniam však predchádzala dlhoročná práca šľachtiteľa,
ktorej najnáročnejšou časťou bolo ustálenie zredukovanej holandskej strakatosti na
kresbu hlavy (lysinky). Z holandskej strakatosti je prenesená čelná lyska, ktorá sa
vyznačuje bielou kresbou motýlika a pokračuje rovnomerne sa zužujúcou
klinovitou lyskou ku koreňu ušníc. Ideálna šírka bielej lysky je 1 až 3 cm v jej
strede. Kresba má byť ostro ohraničená, okraje bez zúbkovania, pravidelná v celej
jej dĺžke, vrátane motýlika. Lyska je pri všetkých farebných rázoch biela.
Liptovský lysko divoko sfarbený má základnú divokú farbu rovnakú
ako viedenský divoko sfarbený králik vrátane farby podsady a medzifarby. Oči sú
hnedé a pazúriky na všetkých končatinách sú rohovinové, vždy pigmentované.
Divoko modrý má zase kryciu farbu, farbu podsady a medzifarby rovnakú ako

viedenský divoko modrý. Liptovský lysko čierny má základné sfarbenie rovnaké
s viedenským čiernym králikom, činčilový s činčilou veľkou a liptovský lysko
modrý má intenzívne modrú farbu.
Pre toto plemeno bol založený 20. 4. 2013 samostatný klub chovateľov liptovského
lyska so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Jeho prvým predsedom sa prirodzene stal
hlavný šľachtiteľ Jozef Červeň. Klub intenzívne pracuje a má približne tri desiatky
členov.
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