Polská krátkozobá stračka

Názvy dle EE: PL – Sroczka polska krótkodzioba, GB – Polish shortbeaked Magpie
Tumbler, F – Pie Polonais á bec court, D – Polnische kurzschnäbelige Elster
Zařazen v seznamu plemen EE: holubi rejdiči, č. 969
Původ: Polsko, hlavně okolí měst Varšavy a Lodže vyšlechtěna mezi lety 1920 až
1940. Na jejím vzniku se výrazně podílela tato plemena – bialostocká krymka,
mazurský vyvrotek a královecký rejdič.
Plemenné znaky
Holub menší než střední velikosti, hrdé postavy, krátkozobý. Klidné povahy,
vyznačuje se letovými vlastnostmi s prvky válení.
Posuzování
Celkový dojem – postava – hlava – chocholka – zobák – oči – opeření nohou
– kresba
2014

HOLUBI REJDIČI

POLSKÁ KRÁTKOZOBÁ STRAČKA  1

Polská krátkozobá stračka
Exteriér
Hlava: 	malá, klenutá, čelo široké a vysoké s lasturovitou chocholkou nebo
bez ní
Pernaté ozdoby
hlavy: 	hlavu zdobí lasturovitá chocholka, která je vysoce nasazená, horní
hrana mírně sklopená dopředu, zakončená oboustranně růžicemi
Oči:
střední velikosti, perlové, zorničky malé
Obočnice: jemné, dvoukroužkové, hladké, světlé
Zobák: 	
krátký, tupě ukončený, široce nasazený, mírně klopený
Ozobí:
přilehající s popraškem
Krk:
střední velikosti, nepatrně zakloněný do zadu, s mírným potřesem
Křídla:
střední velikosti, k tělu přitažená, spočívající na ocase, nekříží se
Ocas:
kompaktní, středně dlouhý, nesený v linii hřbetu
Nohy:
středně dlouhé
Pernaté ozdoby
nohou: 	
rousy bohaté, do stran směřující, supí pera dobře vyvinuta
Postava: 	menší než střední velikosti, hrdá s širokou, výše nesenou
a vypjatou hrudí, záda krátká
Držení těla: 	 pozvolně se svažující
Postoj: 	
pevný
Struktura
opeření:
dobře přilehlé
Barevné rázy
Černá, červená, žlutá a modrá.
Barva a kresba
Vždy ve stračí kresbě, křídla, dolní hruď, břicho, nohy a rousy jsou bílé. Barevná je
hlava, krk, hruď, hřbet, ocas a podocasník. Barevná kresba je výrazně ohraničená
od bílé barvy na hrudi, hřbetě ve tvaru sedla a pod ocasem. Modré mají černý
ocasní pruh. Barvy jsou intenzivní s odpovídajícím leskem.
Vady
Hrubá, úzká postava. Úzká, kostkovitá hlava, níže posazená chocholka. Úzký,
tenký zobák střední délky. Červená, hrubá obočnice. Krátký krk, nevykrojené
hrdlo. Svěšená křídla. Nedostatky v kresbě. Málo intenzivní barva.
Kroužek: č. 9
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