
Przyżyciowa ocena wieku  
saren rogaczy 



2 rok życia 
• Głowa rogacza  ma wygląd 

głowy koźlęcia 
• Szyja słaba, cienka, długa, 
• Sylwetka smukła z wysoko 

noszoną głową 
• jednobarwne zabarwienie 

twarzowej części głowy, raczej 
ciemny od róży aż po wietrznik. 
Niekiedy nad wietrznikiem 
wąska biała plama 

• przefarbują się od V do 
początku VI 

• Wycieranie parostków od końca 
V do czerwca (włącznie) 
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3 rok życia 
• głowa nadal wąska, ale już bez 

koźlęcego wyrazu, proporcje 
głowy się wyrównują 

• Szyja silniejsza, bardziej 
muskularna, ale nadal cienka 

• Kształt tułowia zbliżony do 
sylwetki w 2 r. ż. ale jakby „na 
wysokich cewkach” 

• barwne oblicze części twarzowej, 
charakterystyczna trójkątna biała 
plama, a nad nią wyraźnie ciemne 
tło plamy czołowej (lok czołowy) 

• Wycieranie parostków - pierwsza 
połowa V 
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4 rok życia 
• w średnim wieku głowa 

poszerza się i w kolejnych 
latach, staje się 
proporcjonalnie długa i 
muskularna,  

• Szyja muskularna, silna, 
optycznie krótsza 

• sylwetka silna i krępa, a 
cewki sprawiają wrażenie 
„krótszych” 

• plama trójkątna 
(wietrznikowa) nie sięga 
do świec, wyraźna jest 
nadal plama czołowa 

• Wycieranie parostków od 
drugiej połowy IV 
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5 rok życia 
• głowa coraz bardziej 

kanciasta 
• sylwetka silna i krępa 
• plama wietrznikowa 

traci swą jasną 
barwę (szarzeje) i 
przez to jest mniej 
wyraźna ale nadal 
widoczna, plama 
czołowa zatraca swe 
wyraźne kontury. 

• Wycieranie 
parostków od drugiej 
połowy IV 
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6 rok życia 
• czoło szerokie, krótki 

profil 
• plama wietrznikowa 

zlewa się z plamą czołową 
i nawzajem się przenikają,  

• Wycieranie parostków już 
na początku IV 

5 rok życia 
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7 rok życia i starsze 
• U bardzo starych rogaczy 

szyja cienka, starcza,  
• boki zapadnięte, (niekiedy 

cherlawość jest tak daleko 
posunięta, że rogacz 
wygląda z sylwetki jak 
osobnik młody z 
wyjątkiem głowy i 
wysokości noszenia szyi) 

• siwieje całe oblicze; plama 
czołowa przerasta 
jaśniejszą suknią 

• Część twarzowa jaśniejsza 
niż ubarwienie ciała 

• Wycieranie parostków już 
na początku IV 
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