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R:

Huxołaeecxhil

pochodzenie:
Rasa ukraińska, której kolebką jest miasto Mikołajów nad Dniestrem i jego
okolice. Historia rasy jest nieznana. Pierwsze zapiski o niej pochodząz 1840

roku.WRosji inaUkrainieznanesąjako,,tuczerezy"tzn.przecinającechmury.

Wrażenie ogólne:
Gołąb trochę większy niż średniej wielkości, o wydłuzonym tułowiu, lekko
uniesionej i dośćszerokiej piersi, niskiej postawie, nieupierzonych nogach,
o zróżnicowanym stylu lotu.

Cechy rasowości:
Głowa:

Oczy:

Średniej wielkości, gładka, o niezbyt wysokim czole, owalnie
wydłuzona, boczn ie spła szczona.
Nieduze, u białych itarczowych ciemne, u pozostałych odmian
barwnych jasne lub od zółto-pomarańczowych do brązowych.
Dośćwąskie, delikatne, barwy cielistej, u czarnych i niebieskich szare.

Brwi:

Lotne2021

Dośćdługi i cienki, proporcjonalny do wielkościgłowy, ostro
zakończony, koloru rogowego, ciemniejszy u czarnych i niebieskich , u gołębi tarczowych z barwnym czółkiem gorna częśc
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dzioba moze być ciemniejsza. Woskówki małe, gładkie,
przylegające, biało przypudrowa ne.
Krótka, stosu nkowo gru ba, wformie stozka.
Szeroka, okrągła, wypu kła i lekko u niesiona.

Szyja:
Pierś:
Plecy:

Szerokie, proste, wydłuzone, lekko opadające, w jednej linii
Zogonem.

Skrzydła: Długie, luźno przylegające
Ogon:
Nogi:
Upierzenie:

do tułowia, o szerokich i spręzystych lotkach, końce skrzydeł noszone są na ogonie.
Składa się z o d 12do 1ó spręzystych szerokich sterówek.
Krótkie, skoki nieupierzone, czerwone (u czarnych i niebieskich mogą być ciemniejsze), pazurkiw kolorze dzioba.

Obfite,gęste,miękkie,niezbytdobrzeprzylegające.

Rodzajekolorów
Biały, czarny, kawowy, lodowy, izabelowy oraz czerwony, żołty,niebieski,
n iebiesko- płowe, n iebieski grochowy, niebiesko- płowy grochowy, czerwonopłowy, czerwony grochowy, czerwono-płowy grochowy, zółto-płowy, żołty

grochowy i zółto- płowy grochowy.

Kolorirysunek
Jednobarwne w kolorze intensywnym, na szyi z metalicznym połyskiem.
Niebieski, lodowy, jasnokawowy i płowe wszystkie z pasami lub bez pasów na
skrzydłach.

Tarczowe we wszystkich kolorach i mogą mieć czółko w kolo rzetarcz.Wszystkie

odmiany barwne mogą mieć ogon kolorowy lub cały biały, a takze biały z
kolorowymi bocznymi sterówkami (poządane w proporcji 1,:7,2:2). Mogą być
takze białolote oraz białolote z białymi ogonami. Odmiana ,,martyna" posiada
barwne skrzydła, plecy, ogon, brzuch i głowę, pozostałe częściciała są białe.
Gołębie pstre ,,kromaki" powinny mieć kolorowe i białe plamki rozłożone
równomiernie na całym upierzeniu.

Dużewady

Duza igruba głowa, czerwone lub rózowe'brwi, długa icienka szyja,wąska pierś,
skrzydła noszone ponizej ogona lub krzyżujące się, daszkowaty ogon, wysoka
postawa, wyraźnie różowe oczy, matowe kolory i nieprawidłowy rysu nek.

Danedooceny

Wygląd ogólny - budowa ipostawa - głowy - oczy, brwi, dziób - nogi - kolor
i

rysunek.
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