Polský bradavičnatý

Názvy dle ES: N – Polnische Warzentaube, F – Pigeon Caronculé Polonais,
A – Polish Wattle Pigeon
Zařazení v seznamu ES: bradavičnatí č. 116
Původ: Polsko
Plemenné znaky
Silný, kompaktní holub s širší hrudí a přitom úhledně štíhlý. Hruď mírně výše
nesená. Délka holuba harmonizuje s šířkou a výškou holuba.
Posuzování
Celkový dojem – hlava – oči a obočnice – zobák – ozobí – postava – barva.

Exteriér
Hlava: 	malá se širokým, nízkým, šikmým čelem, temeno hlavy ploché, které
mírně přechází v zaoblený týl. Zátylí je kolmé se šíji.
Oči:
velké, o malé zornici, perlové, mírně prokrvené, u bílých holubů tmavé.
Obočnice vyvinuté – tři kruhové, masité plné, nikoli pórovité. Kruhovitě a rovnoměrně rozprostřeny, tělové barvy s popraškem.
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Zobák: 	krátký, silný, široce nasazený, tupý. Horní a dolní zobák stejně silný,
dobře uzavřený. Horní zobák je prodloužením strmé a šikmé linie čela.
Horní zobák obloukovitě ohnutý dolu. Přednosti je, čím kratší tím lepší. Ozobí široké, silně vyvinuté, nikoliv pórovité, vrásčité či houbovité,
středem rozdělené rýhou s popraškem. U starších holubů na spodním
zobáku povinné tři bradavičky, střední větší, boční menší, umístěné
u koutku zobáku. Bradavičky šedě až tělové barvy s popraškem.
Křídla: 	přitažená, přiléhající, letky dlouhé, spočívají na ocase, dosahují téměř
konce ocasu.
Ocas:
krátký, dobře složený, o něco málo delší než křídla.
Opeření: dobře vyvinuté, přilehlé.
Nohy: 	přiměřeně krátké, přitom silné stavby, běháky a prsty nejsou opeřeny.
Barva drápků bez významu.
Krk:
přiměřeně krátký, plný, hrdlo vykrojené.
Postava: hruď širší, zaoblená, mírně výše nesená, hřbet krátký, vydutý.
Barva a kresba
Všechny barvy jsou čisté a syté. Modří pruhoví pokud možno světlejší modré barvy a na křídlech se dvěma dobře ohraničenými černými pruhy a s ocasním černým
pruhem, modří kapratí mohou být ve tmavším i světlejším odstínu modré na štítech křídel dobře rozprostřeno pravidelné černé kaprování, černý je i ocasní pruh.
Pruhy a kaprování na křídlech u ostatních jsou taktéž dobře ohraničeny. Peří na
krku a hrudi je opatřeno kovovým leskem.
Rázy
Černí, modří, červení, žlutí, hnědí, bílí, červeně plaví, modří kapratí (tmavě i světle kapratí), hnědě plaví, stříbřití.

Vady
Úzké čelo, obloukovitý profil hlavy, dlouhý, úzce nasazený zobák, nevyvinuté
ozobí, chybějící bradavičky, obočnice méně než tří kruhová, probarvená, slzející oči. Dlouhý, úzký krk, mělká hruď, dlouhý, úzký hřbet, svěšená křídla. Dlouhé,
opeřené nohy.
Kroužek č. 8.
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