MAGYAR DÍSZPOSTA
(UNGARISCHE SCHAUTAUBEN)

Fajtaleírás

M agyar Díszp osta Fajtak lub
Polgár Béla szakelőadó

Magyar díszposta fajtaleírás
(EE Standard Modell)
A STANDARDOT MEGHATÁROZÓ FÓRUM:
A fajtát a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Szövetsége a 23/2005. sz. elnökségi
határozatával fogadta el, új magyar kitenyésztésű fajtaként. Az ESKT Linzben 2009.ben tartott ülésén a magyar díszpostát az EE fajtajegyzékben a 36-os
lajstromszámmal vették fel.
ÖSSZBENYOMÁS: Impozáns, jól izmolt, testfelépítésű. Emelt mellű, lábtollas utazó posta
jellegű, de annál lényegesen nagyobb testű és hosszabb galamb.
ALAK:

Hosszú, széles mellű, lejtős testtartású, nagytestű fajta.

MÉRET: Magassága: 27-30cm, hossza a csőrhegytől a farok végéig 37-40cm.
ÁLLÁS: Középmagas állású.
TESTTARTÁS: Jelentősen emelt testtartású.
FEJ:

A szemek között széles, a csőr irányában ékszerűen elkeskenyedő, minden
irányban enyhén ívelt. A fejtető lapos ívben csatlakozik a lekerekített tarkóba.

SZEM:

Az írisz a narancsszínűtől az élénkvörösig változhat, a fehérek bükköny szeműek, a
szemboltok párhuzamosak.

SZEMGYŰRŰK: A szemgyűrű kétsoros, is lehet, az idősebb madaraknál enyhén durva
szövetű, pergamen színű.
CSŐR:

Középhosszú, egyenes, a felső csőrkáva hegye kissé lehajló. Színe a tollazat
színéhez igazodik. Az idősebb galambok csőrdudora durva szövetű, osztott és
fehéren porozott.

TOROK: A toroktáj nagyívben kikerekített.
NYAK:

Függőleges tartású, egyenes vonalú. Széles alappal indul a vállak közül, arányosan
hosszú és a fej irányába elvékonyodó.

MELL:

Feltűnően emelt tartású, telt, széles és előredomborodó.

HÁT:

A vállak között széles, a farok irányába ékszerűen elkeskenyedő, erőteljes lejtésű
és takart.

SZÁRNYAK: Testhez simulók, erőteljes pajzsúak, az evezők széles zászlójúak. Az evezők a
kormánytollak szélein nyugszanak, nem keresztezik egymást, a kormánytollak
végeinél kb. 3 cm-el rövidebbek. A szárnybúbok szabadon állók.
FAROK: Hosszú, erősen zárt, maximum 2 toll szélességű, a hát lejtését törés nélkül követi, a
talajt csaknem érinti. A széles zászlójú kormánytollak száma 12. A zsírmirigy
kifejlett.
LÁBAK:

A közepes hosszúságú enyhén tört lábak lábszárán jól fejlett sarkantyútollak, a
csüdökön és az ujjakon erős, 3-6 cm hosszú tollakból álló, jól rendezett talptollazat
foglal helyet, melyben az előre irányuló tollak nem kívánatosak. A karmok színe a
csőr színével megegyező.

TOLLAZAT: Tömött, és a testet feszesen takarja. A színek teltek, élénkek. A tollazat
egészségesen fénylő, lakkos csillogású. Legfőképpen a nyakon található fémes
csillogás, tollpúdere erőteljes.
SZÍNVÁLTOZATOK: 1, Egyszínűek: fekete, fehér, dominánsvörös, dominánssárga, dun.
2, Szalagosok: Fekete szalagos kék, vörös fakó, barna fakó, sárga fakó,
ezüst fakó,(hígított kék).
3, Kovácsoltak: Fekete kovácsolt, kék kovácsolt, vörös kovácsolt, sárga
kovácsolt, barna kovácsolt, pacsirtázott.
4, Deresek és tigrisek: Fekete deres, kék deres, vörös deres, sárga deres,
barna deres, valamint ezek tigris és babos változatai.
5, Tarkák és minden más színűek: A szabálytalan tarka, kék és más színű
csaposok, fehér lábtollal, és minden fel nem sorolt színű és mintázatú egyed.
SZÍN ÉS RAJZ:Minden szín és rajz intenzív, telt színű és fényes csillogású,
ENYHE HIBÁK: Kívánatosnál keskenyebb fej, a homlok és a csőr találkozásánál lévő enyhe
horpadás, vékony nyak, a párhuzamostól kicsit eltérő lábak.
DURVA HIBÁK: Hiányos lábtollazat, rövid szárny és farok, vízszintes állás, rövid, vastag nyak,
aránytalanul kicsi fej, vékony, gerle csőr, keskeny, horpadt mell, laza tollazat.

AZ ÉRTÉKMÉRŐ KÜLLEMI JEGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK SORRENDJE:
Összbenyomás, testfelépítés, fej, lábtollazat, szemgyűrű, tollszerkezet, csőr
csőrdudor, szín, fény.
GYŰRŰMÉRET: Ø12 mm I.
A STANDARD KÖZZÉTÉTELÉNEK DÁTUMA: 2003.(mód. 2014)

