Armavirský bělohlavý dlouhozobý rousný tleskač

Názvy dle EE: RU –
GB – Armavir Longface Tumbler F – Claqueur d‘Armavir à bec long , D – Armavirer Weisskopf Klatschtümmler
Zařazen v seznamu plemen ES: rejdiči č. 1016
Původ: Vyšlechtěn v městě Armavir v Rusku koncem 18. století ze základu severokavkazských dlouhozobých rousných tleskačů a křížením žlutých a červených
štítníků, žlutých a červených celobarevných. Kromě Armaviru je centrem chovu
oblast Rostovská, Krasnodarská, Donská a celá Kubáň.
Plemenné znaky
Silný, hrdý holub v kontrastní kresbě, harmonických tělesných tvarů, impozantní stavby těla a vznešeného vzhledu, přesto působící lehkostí, 34 až
37 cm dlouhý s delším zobákem, hladkohlavý nebo s lasturovitou chocholkou.
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Etologické znaky:
Holub klidné povahy, bystrý, vnímavý k okolí, let plynulý, rozvážný s přechodem do sloupu, následují rychlé přemety s charakteristickými údery křídel –
tleskáním, každý výstup do sloupu provádí holubi individuálně nebo jen několik jedinců ve skupince. Přemety jsou prováděny klidněji a dávají možnost
dobře sledovat průběh letu. Trénovaní holubi mohou létat několik hodin i ve
velké výšce, plně dostačující je však let 1 až 2 hodiny. Typické je „hrabání“
nohama ve vzduchu při sloupovém letu nahoru i dolů.
Posuzování:
Celkový dojem – kvalita opeření – pernaté ozdoby – postava – hlava – zobák –
kresba – oči – obočnice – barva
Exteriér
Hlava:	suchá, protáhlejší, s mírně plochým temenem, bez pernatých ozdob či s lasturovitou chocholkou, která směřuje od ucha k uchu
a volně přechází v hřívu, chocholka je z vnitřní strany bílé barvy,
jinak barevná
Oči:	tmavé, jiskrné
Obočnice:	světlé, nenápadné, hladké
Zobák:	světlý, tenký, rovný, délky kolem 24 mm (+/– 2 mm, měřeno od
koutku zobáku po špičku), na konci lehce zahnutý, horní i dolní
čelist stejné
Ozobí:	slabě vyvinuté, nevýrazné, hladké, bíle ojíněné, pevně přisedlé
Krk:	středně dlouhý s lehkým prohnutím, plynule přecházející v trup,
přiměřeně široký
Křídla:	dlouhá, pevně přitažená k tělu, dotýkající se špičkami u konce
ocasu, nesená na ocase, při složeném křídle vystupují desátá,
devátá a osmá letka prvního řádu nad obrys, kde vytváří štítky
Ocas:	pevně složený, sestávající z 12 širokých ocasních per, běžné délky
Nohy:	středně dlouhé, pokryté bohatým opeřením, rousy husté, talířovité,
bez mezer, délky nejméně 120 až 150 mm, dlouhá supí pera dobře vyvinuta, částečně přilehlá k rousům, drápky světlé
Postava:	dobře osvalená, hruď středně široká, mírně vyklenutá, pravidelně
zaoblená, trup delší, lehce se svažující k ocasu, záda v ramenou
široká
Držení těla: 	nepatrně vypjaté dopředu, plynule se sklánějící k ocasu
Postoj:	pevný, jistý, poněkud širší, vznešený
Struktura
opeření:	husté, pevné, utažené, svitné, stvoly per jsou tenké, ale pružné,
prapory široké. Uvolněné paprsky na větvích konců per v barevných
částech opeření jsou typickým plemenným znakem.
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Barva a kresba
Při barevném základu kresba barevnoocasá mniší, sestávající z bílé hlavy (zákres
prochází 15–20 mm pod zobákem), ručních letek (7-10), rousů a supích per. Na
hřbetu, v křídelních štítech, horních ocasních krovkách a ocasu jsou vnitřní části
per zesvětlené výrazným leskem, lem per je zachován v původním zbarvení. Lesk
musí odpovídat příslušné barvě.
Rázy
Červená je stejnoměrně rozložená, sytého odstínu, žlutá je dukátově žlutá, sytého odstínu, černá je sytá a rovnoměrná, stříbrná (tzv. šedá) je rovnoměrně
rozložená po celém barevném opeření, pálená – černá s bronzovým leskem (tzv.
rez) různé intenzity, vyniká na přímém slunci, obvykle se mění s věkem holuba.
Vady
Nízká či nepravidelná chocholka, chybějící hříva, stříkaná hlava nebo bílá chocholka, bíle zbarvených pět až šest ručních letek, asymetrie počtu bílých letek,
jedno až dvě bílá krajní pera v ocase (oboustranně celkem max. tři), jedno bílé
středové pero, zažloutlé obočnice, světlejší oči, zákres hlavy nižší 30 mm, břicho
bílé více než 60 mm, bílá pera dolních krovek ocasních do počtu čtyř, hlava hranatá, kratší či delší zobák než je předepsáno, svěšená křídla, potřes krku, z větší
části barevné a řídce opeřené rousy, bílé kalhotky, krátké či neucelené rousy, krátká supí pera, ocas nesený výše než je linie těla.
Kroužek: č. 12

2015

HOLUBI REJDIČI



ARMAVIRSKÝ BĚLOHLAVÝ DLOUHOZOBÝ ROUSNÝ TLESKAČ

3

Armavirský bělohlavý dlouhozobý rousný tleskač

4

ARMAVIRSKÝ BĚLOHLAVÝ DLOUHOZOBÝ ROUSNÝ TLESKAČ

HOLUBI REJDIČI

2015

