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unbroken arch toward the neck.

OVERALL EXPRESSION: Reﬁned pigeon with distinguished body type,
color, gloss and pattern.

EYES: Bright red, sparkling and, if possible, without a yellow rim
around the pupil. False pearl eyes in Brown.

BREED CHARACTERISTICS: Originally a utility breed of Field Pigeon
type with a balanced body form and a fairly short posterior. Broad
and deep chest which protrudes beyond the wing butts. It has the
typical Strasser markings plus high quality, deep and shiny color,
pointedly deﬁned gloss with observable shimmer. Type is just as
important as plumage color and markings.

EYE SERE: Narrow and ﬁne textured and wider only on Recessive Red
and Recessive Yellow. On Blacks it is black, on Blue it is grayish
blue, on Recessive Red and Recessive Yellow it is intense red and
on other colors it is in harmony with plumage color. Feathering
around the eye sere should be smooth and tight ﬁtting.

BEHAVIORAL CHARACTERISTICS: Temperamental and rigorous pigeon
with very good homing and ﬂying ability. They are very fertile with
excellent parenting skills. Utility use is closely tied to exhibition
and breeding value.
TYPE: Robust body, wedge-like; with short hind quarters. Breast
wide and deep; protrudes beyond the wing butts. The back is wide
and short. The ideal weight for adults is 700 - 750 grams. Minimum
weight is 550 grams and this includes young birds. Maximum
weight is 800 grams.
POSTURE: Proud, elegant, with gentle, rear downward slope.

BEAK: Broad at the base, somewhat short, wedge shaped, with the
tip slightly down turned. On the light beaked birds good blood ﬂow
should be visible; especially at the base. No dark spots or streaks.
The axis of the beak is in line with the middle of the eye. Beak
color of Blacks and Blues is black. On Duns and Silvers it is horn
colored, on Recessive Reds and Yellows light pink, on Ash Reds it
ranges from horn colored to black and on Ash Yellows and Browns,
again horn colored.
BEAK SERE: Delicate and smooth with no outgrowths and furrows.
Powdered white. Forehead positioning must be centered and
sharply deﬁned.

HEAD: Relatively large, high, wide forehead and expresses an even,
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