Jejský dvouvrkočatý postavový rejdič

Názvy dle EE: N – Eisker Doppelkuppiger Positurtümmler, F – Culbutant de posture
d’Eisk, A – Eisk Double Crested Tumbler, R – Ейский двучубый статый турман.
Zařazen v seznamu EE: č. 870
Původ: Rusko, především město Jejsk v Krasnodarském kraji, kde byl vyšlechtěn koncem 19. a počátkem 20. století křížením rostovských postavových rejdičů
s uzbeckými dvouvrkočatými tleskači.
Plemenné znaky
Holub střední velikosti s krátkým trupem a hřbetem, vysoce nesenou hrudí,
harmonických tělesných tvarů, s předním vrkočem a lasturovitou chocholkou,
křídla nesená pod úrovní ocasu, s elegantně prohnutou šíjí a viditelným potřesem krku, výše neseným, širokým a plochým ocasem a opeřenými nohami do
délky středního rousu.
Posuzování
Celkový dojem – stavba těla a postava – postoj – hlava a krk – ocas – zobák
a oči – křídla – opeření – barva a kresba.
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Exteriér
Hlava: 	střední velikosti, mírně prodloužená, s vyšším a zakulaceným, plným
čelem, temeno je plošší, přední vrkoč kryje čelo a ozobí, níže umístěná chocholka je širokého lasturovitého tvaru, je plná, hustá, zakončená oboustrannými růžicemi, přechází v hustou a uvolněnou
hřívu.
Oči: 	živé, výrazné, u bílých tmavé, u červených, černých a žlutých perlové, u mramorových a pestrých tmavé nebo perlové dle převládajícího bílého opeření hlavy, obočnice světlé, jemné, 1 až 2 mm
široké.
Zobák: 	kratší střední, 14 až 16 mm dlouhý, tupý, vždy světlý, jen u černých
holubů může být tmavý, ozobí jemné, s bílým pudrem.
Krk: 	středně dlouhý, silný, směrem k hlavě se zužující, prohnutý, s potřesem.
Křídla: 	středně dlouhá, spuštěná pod ocasem, od trupu mírně odtažená,
letky se země nedotýkají.
Ocas: 	plochý, vějířovitě rozšířený, složený z 12 až 16 per, nesený v úhlu
od 45 do 60 stupňů.
Nohy: 	krátké, běháky porostlé hustými, 3 až 8 cm dlouhými, plnými
a hustými rousy, drápky světlé.
Postoj:
nízký, v patním kloubu podkleslý, širší.
Postava: 	hruď široká, plná, vypjatá a výše nesená, trup velmi krátký a prohnutý, záda široká, velmi krátká.
Držení těla: 	vzpřímenější, elegantní.
Struktura
opeření: 	husté, měkké, volnější a méně utažené.
Barva a kresba
Všechny barvy čisté a pokud možno syté, s příslušným leskem na krku a hrudi odvislým od základního zbarvení. Mramorovaní mají menší či větší zesvětlení středových částí jednotlivých per. Tygři vykazují nepravidelné střídání barevného a bílého peří,  ocas a letky zůstávají barevné. Barevnoprsí mají základní barvu bílou,
červeně nebo žlutě je zbarvená pouze hruď. Pestrohlaví jsou barevní holubi s jednotlivými bílými pírky na hlavě. Pestrokřídlí jsou barevní holubi s jednotlivými bílými pírky na štítech křídel. Mandloví mají na krémovém až mandlovém základním
zbarvení pokud možno pravidelně rozložené skvrny nebo pera v různých barvách. Ruční letky a ocas jsou krémové, s černým a mandlovým stříkáním. Zbarvení s věkem holuba tmavne. Kite je modrá tmavá s větším či menším bronzovým
leskem na krku a hrudi a bronzem v letkách a ocasu. Golddun je stříbřitá tmavá
barva s okrem na hrudi, s žlutavým nádechem v ručních letkách a ocasu. Achátoví jsou červení nebo žlutí, s větším či menším bílým stříkáním, ruční letky a ocas
jsou barevné, ale stvoly per probělené. De Roy jsou oranžově (načervenale) žlutí,
s mahagonovým stříkáním.
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Barevné rázy
Jednobarevní – bílí, černí, červení a žlutí. Mramorovaní, tygři, barevnoprsí, pestrohlaví, pestrokřídlí, mandloví, kite, golddun, achátoví a De Roy.
Vady
Dlouhý hřbet, nízko nesený, úzký či stříškovitý ocas, úzké a slabě vyvinuté
vrkoče, slabě opeřené nohy, chybějící potřes krku, různookost, žluté oči, černý
zobák a drápky, vady struktury opeření, barvy a kresby.
Kroužek: č. 9

2017

HOLUBI REJDIČI



JEJSKÝ DVOUVRKOČATÝ POSTAVOVÝ REJDIČ

3

Jejský dvouvrkočatý postavový rejdič

4

JEJSKÝ DVOUVRKOČATÝ POSTAVOVÝ REJDIČ   

HOLUBI REJDIČI

2017

