
N; Birmingham-Rolle6 F: Rouleur de Birmingham, A: Birmingham Roller

pochodzenie:

Birmingham i okolice (Angl ia).

Mniej niż średniej wielkości, lepiej krótszy niż dłuższy, o uniesionej, dumnej
postawie.

Cechy rasowości:

Średniej wielkości, o owalnym profilu, bez wyraźnych zała-
mań; zv,tyraźn ie stromo wznoszącymsię, o śred niej szerokości
czołem. Najwyższy punkt łuku głowy znajduje się przed ocza-
mi.
Mogą być pomarańczowe ,żółte, perłowe, a takze ciemne.
Jasne.
Średniej długości, delikatny, wstawiony poziomo do głowy,
o długości od 12 do 15 mm, jasny u białogłowych, u pozosta-
łych ciemny. Woskówki małe i gład kie.
Od krótkiej do średniej długości, mocno osadzona w ramio-
nach,zwęża się w kierunku głowy bez jakichkolwiek krzywizn
izałamań.
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Pierś:
Plecy:

Szeroka, mostek silny, dochodzący niemalze dowidełek.
Szerokie, klinowate, od tyłu szyi do końca ogona długość
samca nie moze przekraczać2l,ócm, samicy zaś20,3cm.

Skrzydła: Przylegające do korpusu i dobrze przykrywające plecy, lotki
stosunkowo szerokie, noszone na ogonie, tarcze dobrze upie-
rZone.

Ogon: Krótki, z !2 sterówkami, nakładającymi się na siebie, silny,
spręzysty, dobrze zł ożony,nieco opadający.

Nogi: Nieco krótsze niz średniej wysokości, nieupierzone. Toleruje
się pojedyncze piórka na skokach.

Upierzenie: Spręzyste, gęste, o szerokich piórach, sygnalizujących dobre-
go lotnika, górne pióra pokrywy ogonowej sięgają do połowy
ogona.

Rodzajekolorów
M oze występować we wszystkich moż l iwych ko lorach.
Kolorirysunek
Występuje w wielu rysunkach. Mogą być jednobarwne, pasiaste, grochowe,
białolote, białolote z białym ogonem, sroki, pstre, tygrysie, siodłate, białogłowe,
z bródką, szymle.
Dużewady
Głowa w kształcie kostki, łamane oczy, długi lub bardzo krótki oraz gruby
korpus, opuszczone skrzydła, dziób silny, gruby lub zakrzywiony,zbytszczupły
lub długi kark, długi lub szerokiogon, wadyw u pierzeniu.
Danedooceny
Wygląd ogólny - postawa - skrzydła, ogon, upierzenie - głowa, szyla - nogi -
oczy, dziob - kol or i rysu nek.
Obrączka nr7
Roller z Birmingham charakteryzuje się umiejętnością szybkiego rolowania do
tyłu.
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