Orlik lubelski (EE 963|
N: Lublinener Adler, F: Orlik de Lublin, A: Eagle of Lublin

pochodzenie:
Rasa polska, wyhodowana z gołębi mikołajowskich przywożonych przez
uchodźców polskich z terenów byłego ZSRR po pierwszej wojny światowej.
Uszl achetnio na przez hodowców z Lubelszczyzny, O becn ie hodowa ny na terenie całego kraju główn ie na Lu bel szc zyźniei w Zagłębiu Ś l ąsko- Dąbrowski m.

Wrażenie ogólne:
Gołąb średniejwielkości,o uniesionej i dośćszerokiej piersi, niskiej postawie,
nieopierzonych nogach idośćobf itym upierzeniu.

Cechy rasowości:

Głowa:

Średniej wielkoŚci, gładka, o niezbyt wysokim i zaokrąglonym
czole, owa n ie wydłuzona, boczn ie spła szczona.
Nieduze, jasne z dopuszczalną małą ilościąkrwawych zyłek,
l

Oczy:

dopuszczalne zółto-pomarańczowe, u białych i tarczowych
ciemne.

Brwi:
Dziób:

Dośćwąskie,delikatne, cieliste,

u

czarnych i niebieskich szare.

Średniej długości,proporcjonalny do wielkości głowy, jasny

u zółtych, białych i tarczowych, ciemny u czarnych i niebieskich u pozostałych jasnorogowy do rogowego, u gołębi tarczo-

wych z barwnym czółkiem na górnej szczęce dopuszczalna
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plamka ,,muszka". Woskówki małe, gładkie, przylegające, biało

Szyja:

Pierś:
Plecy:

przypudrowane.
Krótka, szeroka w ramionach, stosunkowo gruba (stozkowa).
Szeroka, okrągła,wysunięta do przodu, lekko uniesiona.

Szerokie, proste, lekko opadające, płynnie przechodzące
Wogon.

Skrzydła: Dobrze przylegające do tułowia, o szerokich

i spręzystych

lotkach, spoczywają na ogonie, końce lotek krótsze od ogona

Ogon:
Nogi:
Upierzenie:

około 2 cm.

Złożonyz1,2-1,4szerokichispręzystychsterówek.
Krótkie, skoki nieupierzone, czerwone, (u czarnych i niebieskich mogą byćciemniejsze), pazurkiw kolorze dzioba.
Obfite, miękkie, niezbytdobrzeprzylegające.

Rodzajekolorów
Jednokolorowe: białe, czarne, niebieskie z czarnymi pasami, niebiesko-

grochowy, czerwony dom i nujący, czerwono- p ł owy z pasa mi, czerwono-płowy
grochowy, zółto -płowy z pasami, zółto-płowy grochowy.

Z blałym ogonem: czarne, czerwone, żółte, niebieskie, niebiesko-płowe,

czerwono- płowe, zółto-płowe.
Tarczowe: czerwone, żółte, czarne, niebieskie. niebiesko-płowe, czerwono-płowe, zółto-płowe.

Tygrysowate itygrysowate z białym ogonem: czarne, czerwone, żółte, niebieskie.

Kolorirysunek
Kolory mozliwie nasycone na szyi metaliczny połysk, u jednolicie czarnych

dopuszczalny rdzawy nalot na głowie. U jednokolorowych niebieskich i niebiesko grochowych dwa pasy iwstęga na ogonie koloru czarnego, u płowych, płowo
grochowych dwa równoległe pasy w kolorze podstawowym. Gołębie barwne
i tygrysowat e z biały ogon z kolorowymi bocznymi sterówkami (poządane 1: 1,
2:2,3:3), które w połączeniu z jasną poklywą ogona tworzą tzw. widełki. Lotki
i barwne sterówki są cieniowane kolisto owalną plamą (lusterka). U czarnych
i niebieskich plamy te są mało widoczne. U tarczowych, kolorowe są tarcze
skrzydeł, pozostałe upierzenie jest białe. Lotki pierwszego rzędu od B do 10 są

białe. Dopuszczalne jest kolorowe czółko w kolorze tarcz.Tygrysowate
mozliwie o równomiernym rysunku, lotki pierwszego rzędu i ogon kolorowe
(dopuszczal na sitowatość na lotkach i sterówkach).

Dużewady
Wysoka lub za niska postawa. Duza głowa, szeroka, czerwona lub rózowa brew,
długa i cienka szyja, wąska pierś, długie, wąskie plecy słabo opierzone, wąska
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nasada ogona, skrzydła noszone poniżejogona lubkrzyżujące się lotkami, długi
daszkowaty ogon, szerszy od nasady ogona, wąskie sterówki, więcej niż 14
sterówek, wąsko rozstawione, skoki niewidoczne, porośnięte piórami, brak
cieniowania lotek iskrajnych sterówek. U tarczowych mniej niż B iwięcej niz 10
białych lotek, białe pióra skrzydełka, więcej niz dwa białe pióra róznicy w lotkach.

Danedooceny

- budowa, postawa
skrzydła - kolor i rysunek.

Wygląd ogólny
Obrączka nr8

- głowa, dziob,

oczy, brwi

- ogon -

nogi

