
Tippler zagłębiowski

pochodzenie:

Gołębie o nazwie tippler zostały sprowadzone na początku XXwieku z Niemiec
na teren Zagłębia Dąbrowskiego. Hodowcy zZagłębiakrzyżuląctippleryz lokal-
nymi rasami gołębi lotnych, uzyskali wybitną odmianę gołębi lotnych o nazwie
iippler zagłębiowski. Są bardzo lubiane i hodowane w Sosnowcu, Będzinie,
Dąbrowie Górniczej i wwiel u miejscowościach Polski.

Wrażenie ogólne:

Gołąb średniej wielkości, o niezbyt dużej głowie, jasnych oczach, bardzo
ruchliwy izywotny. Typowa od miana gołębi lotnych.

Cechy rasowości:

Głowa: Mała, wąska, proporcjonalna do wielkości gołębia, czoło
wysklepione, lekko płaskie ciemię, gładka.

Oczyz
Brwi:
Dziób:

Szyja:

Pierś:

Lotne 2027

Dość duze, jasne, dopuszczalne krwawe zyłkiwtęczówce oka.
Delikatne, ciemne, zgodne z kolorem upierzenia.
Średniej długości, cienki, ciemny, u czerwonych i brązowych
barwy rogowej. Woskówki małe, gładkie, biało przypudrowa-
ne.
Średniej długości, pełna w ramionach, zwężająca się w kie-
runku głowy, noszona pionowo. Podgard le dobrze wykrojone.
Nie za szeroka, nieznacznie wypukła, zaokrąglona, uniesiona.
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Plecy: W ramionach dość szerokie, średnio długie, zwężające się

przed ogonem, lekko opadające.
Skrzydła: Dość szerokie, dobrze przylegające, spręzyste, noszone na

ogonie.
Ogon: Dość długi, mocny, zwarty, ułozonyw jednej linii z linią pleców.
Nogi: Średniej długości, skoki nieupierzone, czerwone, palce dość

długie, pazurki koloru dzioba.
Upierzenie: Sprężyste,dobrzeprzylegające.

Rodzajekolorów
Czarny,czerwony dominujący, ciemny,brązowy,niebieski, niebieskigrochowy.
Kolor i rysunek
Wszystkie kolory umiarkowanie nasycone z lekkim połyskiem na szyi. U wszyst-
kich odmian barwnych występuje jasne podbrzusze. Niebieski i niebieski gro-
chowy z wstęgą na ogona, skrajne sterówki na zewnątrz od stosiny koloru jasno
szarego. Ciemne mają ciemny podstawowy kolor,z nieco jaśniejszym brzuchem
i pod udzia mi, n iebieski ogon z czarną wstęgą. N a kolorze podstawowym dopusz-
czalny czerwony nalot.
Dużewady
Długi korpus, niska postawa, duza kanciasta głowa, grube, jasne lub czerwone
brwi; dziób długi, gruby, jasny, szyja za gruba, pierś wąska lub za szeroka, jasne
pazurki, opierzone skoki; białe końce lotek i sterówki w ogonie.
Danedooceny
Wygląd ogól ny - budowa- postawa - głowa - oczy - brwi - dziób - kolor i rysu nek
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