
Texan

Nemecky: Texaner

Anglicky: Texan Pioneer

Zaradenie v ES: tvarové č.12

Krajina pôvodu: USA

Veľkosť obrúčky: 10

Poradie dôležitosti znakov:
Celkový dojem - postava a postoj - hlava a
krk - krídla a chvost - operenie - obočnice

Postava: telo texana je z bočného pohľadu držané vyššie v tvare kosoštvorcového hranola postaveného
na hranu v cca. 40 stupňovom uhle, z predného pohľadu sú prsia široké, telo dobre osvalené; prsia
vyčnievjú od konca zobáka asi 2 cm. Hmotnosť: od 740g do 930g

Hlava: malá ale proporčná k telu, dobre zaoblená, bez pernatých ozdôb, vzpriamene nesená,
smerom k zobáku sa zužuje do tvaru písmena “V”.

Oči: oranžové alebo inej farby okrem tmavej. Obočnice: úzke, holuby svetlo červenkasté, holubice
podľa farby operenia.

Zobák: stredne dlhý, tenší; tmavé holuby rohový až tmavý s alebo bez pigmentových škvrn ;svetlé
holuby svetlý; recesívne žlté holuby svetlý až rohový, holubice svetlorohový až tmavý. Ozobie:
malé s jemným bielym popraškom.

Krk: stredne dlhý, nanajvýš stredne silný, nie hrubý, kužeľovitý, plynulo prechádza v hruď.
Smerom k hlave sa zužuje a hrdlo je dobre vykrojené.

Krídla: nesené na chvoste, hladko priliehajú, dobre uzavreté, kompletne zakrývajú chrbát. Konce
krídiel nemôžu siahať po koniec chvosta, letky sa nesmú krížiť.

Chvost: nie príliš dlhý, vodorovne nesený, koniec krídiel môže presahovať maximálne o 2 cm,
zložený by mal byť na šírku jedného kormidlového pera.

Nohy: stredne dlhé, avšak musia byť proporčné k telu, široko nasadené, s jemnými kosťami,
neoperené.

Operenie: pevne priliehajúce, perie je tvrdé. Uvoľnené perá sú nežiaduce.

Farba a kresba: Rodofarebnosť u texanov je spôsobená faktorom faded. Holuby (samce) – sú
pôsobením génov faded prevažne biele, na krku a hrvoli s golierom pieskovej alebo nažltlej farby,
tmavé samce môžu byť biele, alebo na bielom základe je po celom tele dýmový nádych alebo
fŕkanie rôznej intenzity. Recesívne žlté sú po celom tele bledožlté.

Holubice – pôsobením iba jedného bieliaceho faktora faded majú farby a vzorky len málo
vyblednuté.
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Farebné rázy: Holuby: 1) Rodofarebné svetlé - zobák je svetlý, na krku sa nachádza golier
pieskovej resp. nažltlej farby, ktorý môže zasahovať do oblasti hlavy a hrude, ostatné operenie je
biele.

2) Rodofarebné tmavé - samce na bielom základe sú po celom tele fŕkané v rôznej intenzite,
niekedy môže prevažovať nad bielym základom. Celofarebné biele a rodofarebné svetlé holuby so
škvrnitým zobákom. Pri carbone dochádza k zosvetleniu alebo až k vybieleniu stredových častí
pier a lemovanie pier je tmavšej sivomodrej farby; táto kresba môže byť sprevádzaná čiernym
fŕkaním po celom tele, rôznej intenzity. Farebný ráz indigo nemá vybielené stredové plochy pier,
lemovanie chýba; indigo samce sú sivomodrej farby s fŕkaním po celom tele, rôznej intenzity.

3) Recesívne žlté - zosvetlenie je spôsobené faktorom faded, sú po celom tele bledožltej farby
bez prímesí iných farieb, zobák je svetlý až rohový.

Holubice – dominantné červené, červenoplavé jarabé, červenoplavé; modré pásavé, modré
jarabé; recesívne červené, čierne a levanduľové (strieborné).

Chyby podľa rozsahu:
Úzka, dlhá, alebo ľahká postava; hrubá alebo hranatá hlava; červená alebo hrubá obočnica. Hrubá
horná časť krku; inak ako vodorovne nesený chvost, odstávajúci ohyb krídiel, ovisnuté krídla,
otvorený chrbát, chvost širší ako dve perá, príliš vysoko nesený a dlhý chvost, voľné operenie; príliš
vysoké, alebo príliš nízky postoj. Holuby rodofarbé tmavé– chýbajúce farebné pigmentovanie,
pásy. Holuby rodofarbé svetlé – nečistá farba zobáku, pásy. Holuby rodofarbé žlté – škvrnitý
zobák, iné ako žlté operenie vrátane letiek a chvostových pier. Pri holubiach nerovnomerná farba.
Nižšia alebo vyššia hmotnosť. Krivá prsná kosť

2018


