NORSKE JÆRHØNS
Opprinnelse:
Dette er den eneste Norske hønserasen, og den skal vi være ganske stolte av.
Jærhøna er en flygende, lett landrase, og er oppdrettet, som navnet antyder,
omkring Jæren nær Stavanger for knappe 100 år siden. Mest sannsynlig ble den
bevart ut fra ett eneste par høns, og derfor er det problemer med innavl
innenfor rasen, og søskenparring og annet innavl bør unngås så mye som mulig.
Beskrivelse:
Den opprinnelige fargen var gråtavlet, men den fargen er helt forsvunnet i dag,
og det finnes to farger som begge er godkjente i Standarden.
Felles for begge fargene, og ett av kjennetegnene til rasen er at kyllingene er
kjønnsvisende fra første dag. Hos de lyse er det mest tydelig, hvor hanene er
helt lyse/gule og hønene lysebrune med en mørkere flekk i nakken. Hos den
mørke variant kan det være vanskeligere å skille. Hønene er helt mørke og
hanene er lysere i fargen, og med en lys flekk i nakken. Problemet her er at
hønekyllingene også kan ha en flekk i nakken, dog en mindre enn sine
maskuline søsken, og forskjellen mellom hanenes flekk og hønenes eventuelle
flekk blir litt utflytende.
Hønene er særdeles flinke i matsøk og er livlige og omgjengelige, og kan bli lik
så tam som noen annen rase. Til å være såpass liten, legger den store egg. Hos
noen stammer skal rugeinstinktet ennå ikke være bortavlet, og forhåpentligvis
blir det avlet mye på å få en flott rugerase av denne flotte rasen.
Farger:
Rasen finnes i to farger, oftest kalt lys og
mørk.
Mørk (brungul stripete):
Hane: Kroppen har grå - brun - gul striping.
Brun og hvit på ryggen, gråere ned mot
føttene. Halsbehenget er hvitt med gul
tverrstriping.
Høne: Høna er meget mørkere enn hanen,
og dekkfargen er brun. Hun har mørkere
striping, spesielt på rygg, hale og vinger.
Halsen har brungul uregelmessig striping.
Lys (gulbrun stripete) :
Hane: Som hos mørke, men mye lysere
Høne: Ligner mer på mørke haner, men
mer grå enn brun.

