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Стандартите за Египетските гълъби съществуват от 18-и век. Д-р 

В.Ф.Холандер, водещ генетик от Амес - Айова - САЩ, изучаващ гълъбите, 

пише статия през ноември 1982г. във списание "Американски гълъб". В 

нея той отбелязва, че е открил копие на книга, съдържаща много точни 

описания на Египетските породи гълъби както и няколко Сирийски и 

Либийски породи. Книгата описва много точно няколко подвида на 

породата Египетски суифт точно както ги е видял и Холандер през 1981, 

когато е посетил Египет. Книгата е писана на ръка и е копирана от почитатели през 

поколенията, много хора я считат за основа на стандарта на египетския суифт, тъй като той е 

един от няколкото гълъби описани в книгата. 

================================================================================= 

 1. Какво е определящо за стандарта на породата - 

Породата се характеризира с две основни линии в развитието си: Декоративна и за летене 

 2.Общи характеристики на двете основни линии Египетскии суифт -  

 2.1 Декоративна линия - дълго извито и тясно тяло с леко вдлъбнат гръб, къси крака, и 

изправена стойка. Подчертано малки глави с къси човки. Краката са чисти без оперение под 

сгъвката (без гащи). Тялото е малко до средно на големина и е покрито с дълги пера. 

 2.2 За летене - Тялото не е толкова слабо и дълго като при Декоративната разновидност 

(по-късо е с 1 или 2 инча от тях), компактно и не показва излишна опереност. Краката са по-

дълги от краката на декоративните. Главата също е по-голяма от тази на декорацията. В Египет 

често се срещат кръстоски между двете групи, за да се допълват една-друга. Летящата Птица е 

комбинация от добри летателни спобности със част от качествата на декорацията. 

 3. ОТКЛОНЕНИЯ от стандарта -  

- прекалено голяма глава 

- разпиляност на перата 

- дълги крака с висока позиция на тялото 

- остри и прекалено дълги пера, които дават неспретнат вид на птицата 

- всякакви други отклонения от общия вид на породата 
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 4.ОСНОВНИ "ПОДВИДОВЕ" ЕГИПЕТСКИ СУИФТ 

1. „Safi”- Приличат на африканската сова ,но главата а по-малка. Тялото е дълго с 

изправени гърди (като на декоративната група египетски суифт) 

  

Глава (15% от оценката на птицата)- малка и кръгла „като камъче“ ; фронталната част 

трябва да бъде широка, дебела и закръглена, с възможно най-голямо разстояние 

между очите. 

 

Човка (20% от оценката на птицата) – отличителна черта на птиците от тази линия е 

човката. Разположена е ниско като по този начин засилва усещането за овалност на 

черепа. Тя е къса и дебела като долната част е равна на горната и прилепва плътно за 

нея. По този начин се формира така наречената „тъпота“ на човката. 

 

Ноздри(гъби) (5% от оценката на птицата) – гладки и в някои случаи леко изпъкнали, 

запълващи цялото разстояние между фронтала и човката. 

 

Очи и очни кръгове (15% от оценката на птицата) – При светлите птици - големи и много 

широки очи с перлен цвят, избледняващ във светли очертаващи кръгове и черна 

зеница. При тъмните птици – виненочервени  с вътрешни бели очертания, както и при 

птици с рецисивен бял цвят.Околоочието е нежно с финна текстура и без пера. 

 

Задна част на главата и врат (10% от оценката на птицата) – Относително набит и къс 

врат, който се слива с дългото тяло на птицата.Извит е като арка , като по този начин 

изпъква гушата на птицата. 

 

Крила и опашка (10% от оценката на птицата) – Прилепнали плътно до тялото и 

задължително носени над опашката, като са по къси от нея с 2-3 см (1инч). 

 

Крака (5% от оценката на птицата) - Къси, силни, без пера под колянната става. 

 

Външен вид (15% от оценката на птицата) –средната дължина на птицата трябва да 

бъде не по малка от 30 см (12 инча). Гърбът е равен, без гърбици.  
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Стойка (5%от оценката на птицата) – хоризонтална до изправена позиция на тялото. 

Къси крака. Бутовете образуват тъп ъгъл спрямо тялото, като по този начин подчертават 

„бдителният вид“ на птицата. 

 

Цвят (5% от оценката на птицата) – Бадем, пъстър на точки, син и бял са най-честите 

цветове. Като цяло при този вид суифти цвета е с най- малко значение за оценката на 

птицата. 

 

Груби грешки в стандарта – Дисквалифицират се: 

- всички птици, които не показват къса дебела и тъпа човка 

- птици с качулки 

- птици с тяло по-късо от 30 см(12 инча) 

 

2. „Otati” - Характерно за групата е цветът - "Андалусийски цвят" уникален цвят, който 

контрастира с по-светлия ( платинен) врат. Човка- средна до къса. 

 

Глава (15% от оценката на птицата) – овална до кръгла форма със среден или голям размер. Без 

издатини или плоски (сплеснати)части. Фронталната част трябва да бъде широка пълна и 

кръгла с колкото се може повече широчина между очите. 

Човка (15% от оценката на птицата) – Къса до средна на дължина, яка и силна с тъп връх. 

Долната мандибула на човката е равна по сила на горната и прилепва плътно. Човката трябва 

да бъде насочена надолу като естествено продължение на фронтала. 
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Ноздри (гъби) (5% от оценката на птицата) – средни с грапавина, която се увеличава с възраста. 

Гладко преливат фронтала в човката. По- силно изразени при мъжките птици и съответно по-

слабо при женските птици. 

Очи и очни кръгове  (10% от оценката на птицата).  Големи, широки и живи (нащрек) очи. С 

перлен до светлочервен цвят около зеницата. Понякога се срещат и с дълбоко кафяв цвят. 

Очният кръг (околоочието ) е финно с нежна текстура, която с възраста може да наедрее и 

загрубее. 

Врат (5% от оценката на птицата) -  относително як с къса до средна дължина, която се слива с 

широки гърди и равен до вдлъбнат гръб. 

Крила и опашка (10% от оценката на птицата) – Плътно  сгънати криле, по-къси от опашката 

почиващи върху нея. 

Крака (5% от оценката на птицата) – силни, къси до средни на дължина бе пера под колянната 

става. Пръстите са широко разперени и с червен цвят. 

Външен вид (15% от оценката на птицата) – Силна структура на тялото с мускулеста гръд. Гърбът 

е широк и „стръмен“ до вдлъбнат , без гърбици. Средна дължина на тялото -12 инча (30 см) от 

предната част на гърдите до опашката. 

Стойка (10% от оценката на птицата) – Хоризонтална позиция. Бутововете образуват тъп ъгъл 

спрямо тялото, като по този начин подчертават „бдителният вид“ на птицата. 

Цвят (10% от оценката на птицата) – Групата има 3 нюанса на цвета на тялото и главата, 

съчетани с платинен цвят на врата: 

- Махалави – Тъмно индиго тяло с платинен врат. Окраската на крилете е по-слабо изразена –

снимка 2 

- Андалусийски – Най – често срещания цвят в групата. Той е по светъл от „Махалави“. 

Окраската на крилете е по-силно изразена – снимка 1 

- Сабони – Най-светлия от групата. „Напудрено“ синьо със много светла окраска на крилете, 

която контрастира със  богато наситен платинен врат.  Особенност при този цвят е, че когато се 

чифтосват с „Махалави“ или „Андалусийки“ 25% от малките ще излизат с цвят индиго без ярко 

изразена яка, но когато се чифтосват с други цветове от породата ще излизат малки с 

основните „Отати“ цветове – снимка 3 и 4 

Нежелани отклонения – разпилени и/или настръхнали пера, отпуснати крила, остър клюн, 

вдлъбнатина меду фронтала и ноздрите(човката), несъответстващи цветове, дълги крака или 

прекалено висока стойка. 

Дисквалифицират се: Всички птици плод на очевидни смесвания на породата; птици с 

необичайна форма на главата; птици с качулки; птици с необичайни за вида цветове 
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3.”Anbary Asmar” - Черни птици или черни с бели махови пера. Човка - къса до средна като на 

подвида "Otati" 

 

Глава (15% от оценката на птицата) – овална до кръгла форма със среден или голям размер. Без 

издатини или плоски (сплеснати) части. Фронталната част трябва да бъде широка пълна и 

кръгла с колкото се може повече широчина между очите. 

Човка (15% от оценката на птицата) – Къса до средна на дължина, яка и силна с тъп връх. 

Долната мандибула на човката е равна по сила на горната и прилепва плътно. Човката трябва 

да бъде насочена надолу като естествено продължение на фронтала. 

Ноздри (гъби) (5% от оценката на птицата) – средни с грапавина, която се увеличава с възраста. 

Гладко преливат фронтала в човката. По- силно изразени при мъжките птици и съответно по-

слабо при женските птици. 

Очи и очни кръгове  (10% от оценката на птицата).  Големи, широки и живи/нащрек очи. С 

перлен до светлочервен цвят около зеницата. Очният кръг (околоочието ) е финно с нежна 

текстура, която с възраста може да наедрее и загрубее. 

Врат (5% от оценката на птицата) -  леко извит; относително як с къса до средна дължина, която 

се слива с широки гърди и равен до вдлъбнат гръб.  

Крила и опашка (10% от оценката на птицата) – Плътно  сгънати криле, по-къси от опашката 

почиващи върху нея. 

Крака (5% от оценката на птицата) – силни, къси до средни на дължина бе пера под колянната 

става. Пръстите са широко разперени и с червен цвят. 

Външен вид (15% от оценката на птицата) – Силна структура на тялото с мускулеста гръд. Гърбът 

е широк и „стръмен“ до вдлъбнат , без гърбици. 

Стойка (10% от оценката на птицата) –„Наперена“ изправена стойка. Бутововете образуват тъп 

ъгъл спрямо тялото, като по този начин подчертават „бдителният вид“ на птицата. 

Цвят (10% от оценката на птицата) – има два цвята: 

- Aswad Gohzar  - наситен черен цвят – снимка 1 
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- Anbary Asmar – наситен черен цвят с бели махови пера. Броя на белите махови пера 

трябва да бъде по 7 на всяко крило – снимка 2 

Нежелани отклонения – разпилени и/или настръхнали пера, отпуснати крила, дълъг клюн, 

вдлъбнатина меду фронтала и ноздрите(човката), несъответстващи цветове, дълги крака или 

прекалено висока стойка. Бели пера по корема и тялото извън стандартния брой бели махови 

пера. 

Дисквалифицират се: Всички птици плод на очевидни смесвания на породата; птици с 

необичайна форма на главата; птици с качулки; птици с недостатъчно наситен черен цвят. 

 

4.”Ahmar Gohzar”  - идентични са с "Anbary" като разликата е в цвета на оперението - при 

"Ahmar" то е наситено, дълбоко, богато рецесивно червено с или без бели махови пера.Къса до 

средна човка 

 

Глава (15% от оценката на птицата) – овална до кръгла форма със среден или голям размер. Без 

издатини или плоски (сплеснати)части. Фронталната част трябва да бъде широка пълна и 

кръгла с колкото се може повече широчина между очите. 

Човка (15% от оценката на птицата) – Къса до средна на дължина, яка и силна с тъп връх. 

Долната мандибула на човката е равна по сила на горната и прилепва плътно. Човката трябва 

да бъде насочена надолу като естествено продължение на фронтала. 

Ноздри (гъби) (5% от оценката на птицата) – средни с грапавина, която се увеличава с възраста. 

Гладко преливат фронтала в човката. По- силно изразени при мъжките птици и съответно по-

слабо при женските птици. 

Очи и очни кръгове  (10% от оценката на птицата).  Големи, широки и живи (нащрек) очи. С 

перлен до светлочервен цвят около зеницата. Очният кръг (околоочието ) е финно с нежна 

текстура, която с възраста може да наедрее и загрубее. 

Врат (5% от оценката на птицата) -  леко извит; относително як, с къса до средна дължина, която 

се слива с широки гърди и равен до вдлъбнат гръб.  
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Крила и опашка (10% от оценката на птицата) – Плътно  сгънати криле, по-къси от опашката 

почиващи върху нея. 

Крака (5% от оценката на птицата) – силни, къси до средни на дължина без пера под колянната 

става. Пръстите са широко разперени и с червен цвят. 

Външен вид (15% от оценката на птицата) – Силна структура на тялото с мускулеста гръд. Гърбът 

е широк и „стръмен“ до вдлъбнат , без гърбици. 

Стойка (10% от оценката на птицата) –„Наперена“ изправена стойка. Бутовете образуват тъп 

ъгъл спрямо тялото, като по този начин подчертават „бдителният вид“ на птицата. 

Цвят (10% от оценката на птицата) – има два цвята: 

- Ahmar Gohzar – рецисивен червен цвят – снимка 1 

- Morracca  - рецисивен червен цвят с бели махови пера. Броя на белите махови пера 

трябва да бъде по 7 на всяко крило – снимка 2 

Нежелани отклонения – разпилени и/или настръхнали пера, отпуснати крила, дълъг клюн, 

вдлъбнатина меду фронтала и ноздрите(човката), несъответстващи цветове, дълги крака или 

прекалено висока стойка. Бели пера по корема и тялото извън стандартния брой бели махови 

пера. 

Дисквалифицират се: Всички птици плод на очевидни смесвания на породата; птици с 

необичайна форма на главата; птици с качулки; птици с недостатъчно наситен червен цвят. 

 

5.”Bolks” - Бяло тяло с цветни капаци на крилете, както и на главата и бузите. Цветът им може 

да бъде, всякакъв, като важното в случая е да няма оцветяване на перата извън посочените 

места - (глава, бузи и капаци).Къса до средна човка 
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Глава (10% от оценката на птицата) – овална; средна по размер, с издадено чело, преминаващо 

плавно в човката. 

Човка (20% от оценката на птицата) – трябва да бъде леко наведена надолу при птиците с 

черни, червени, и тръстикови капаци. При птици с жълт капак човката трябва да е с конична 

нежна структура. А при птици с лентови капаци човката трябва да наподобява пшенично зърно 

по размерите си. 

Бузи (10% от оценката на птицата) – трябва да бъдат в еднакъв цвят с цвета на капаците, като 

същевременно са и малко по тъмни заради гъстотата на перата в тази област. Оцветените петна 

на бузите трябва да бъдат дълги, широки, с овални краища; огледално разположени едно 

спрямо друго и колкото се може по-далеч едно от друго. Оцветените петна трябва да покриват 

¾ от очите като между тях (петната) трябва да минава бяла линия която да ги разделя. 

Ноздри (5% от оценката на птицата) – трябва да са малки, равни, бели и без никакви грапавини, 

набръчквания и т.н 

Очи и очни кръгове (10% от оценката на птицата) – изключително широки, заемащи повече от 

половината от главата. Въпреки че са разположени по средата на черепа, те стигат чак до 

горната му част, като това е характерно за вида. Очният кръг (околоочието ) е финно с нежна 

текстура. 

Цвят на очите (10% от оценката на птицата) – очите са различни нюанси на лешниковия цвят, 

който се формират в зависимост от цвета на капаците. 

Врат ( 5% от оценката на птицата) – къс и широк, като задната част е по-дебела заради гъстотата 

на струпаната перушина там. 

Крила и опашка (5% от оценката на птицата) Краищата на крилата гтрябва да са по-къси от 

опашката и възможно най-близо едно до друго. При повечето птици крилата са малко под 

опашката, но не се влачат на пода. Маховите пера на крилата са задължитгелно бели – по 10 

броя на всяко крило. Опашката се състои от минимум 12 пера, които почти се припокриват. 

Крака (5% от оценката на птицата) – силни и къси, без пера под колянната става. Пръстите са 

широко разперени и с червен цвят. 

Външен вид (5% от оценката на птицата) – стегнато, дълго тяло. Гърбът е широк и вдлъбнат, без 

гърбици. Средната дължина на тялото е 12 инча ( 30 см) от предната част на гърдите до края на 

опашката. Скелетната структура е със средна големина . 

Стойка (5% от оценката на птицата) – всички птици трябва да имат изправена позиция на 

тялото, като ефекта се подсилва от късите крака. 

Цвят (10% от оценката на птицата) – цвета на капаците трябва да бъце  ясен и правилно 

очертан, като трябва да отговаря на цвета на бузите. Останалата част на тялото трябва да бъде 

чисто бяла. 
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Нежелани отклонения – разпилени и/или настръхнали пера, отпуснати крила, , 

несъответстващи цветове, дълги крака или прекалено висока стойка.  

Дисквалифицират се: Всички птици плод на очевидни смесвания на породата; птици с 

необичайна форма на главата; птици с качулки. 

 

6.”Mesawed” - черни птици с бяла опашка и бели махови пера. Къса до средна човка. 

 

Глава (15% от оценката на птицата) – има две основни линии в тази група. Едната е със силна и 

продълговата глава а при другата главата е къса и подчертано наведена надолу. 

Човка (15 % от оценката на птицата) – силна, средна до дълга по размер. При по-късите човки 

се забелязва лека издатина на мястото на съединението на човката и черепа, което е 

обуславено от гъсто разположените пера на това място. При птици с по-дълги човки, човката се 

явава естествено продължение на черепа без изпъкналости и грапавини, като заедно с него 

образува равна и леко заоблена линия. 

Ноздри (5% от оценката на птицата) – трябва да са гладки, малки и без изпъкналости и 

грапавини. 

Очи и околоочие (10% от оценката на птицата) – Много широки, заемащи повече от половината 

от главата. При движение на окото напред, назад, нагоре и надолу в края на ириса ясно се 

забелязва мрежа от финни кръвни телца. Цветът на ириса е тъмен лешник. Очният кръг 

(околоочието ) е финно с нежна текстура. 

Врат (5% от оценката на птицата) – як,силен със средна дължина 

Крила и опашка (10% от оценката на птицата) – Крилата трябва да бъдат по къси от опашката 

като краищата им трябва да бъдат възможно най- близо един до друг. Крилата на много от 

представителите на тази разновидност стоят под опашката, но не през цялото време. Десетте 

махови пера на всяко крило трябва да бъдат бели. Опашката също трябва да бъде бяла. 

Крака (5% от оценката на птицата) - силни и къси, без пера под колянната става. Пръстите са 

широко разперени и с червен цвят. 

Външен вид (15% от оценката на птицата) – Дълго и извито тяло с оптимална дължина 12 инча 

(30 см). Гърба е широк и вдлъбнат без гърбици. 



References: Translated from the book of standards 1996. ISBN 977-19-0924. Prepared for publication by Mohamed Gab Allah Drawing by Mohamed 

Khater. Other books used; the pigeon, by Levi The international pigeon standards. 15th edition 

 

 

Стойка (10% от оценката на птицата) - всички птици трябва да имат дръзка и изправена, но 

ниска позиция на тялото. 

Цвят (10% от оценката на птицата) – Черни птици с бели махови пера на крилата (по 10 броя) и 

бяла опашка. Наличието на няколко бели пера на врата и главата не се счита за грешка. 

Нежелани отклонения – разпуснати пера; дебели и грапави ноздри и околоочие, без значение 

от възраста; вдлъбнатина между фронтала и човката. 

Дисквалифицират се: Всички птици плод на очевидни смесвания на породата; птици с 

необичайна форма на главата; птици с качулки. 

 

7.”Rehani” - Харакетерно за този подвид е цветът на врата - като при подвида "Otati" имат 

огърлица от посветли пера, чийто цвят варира от бронзов до жълт.Човка- къса и тънка. 

 

Глава (20% от оценката на птицата) – малка глава с леко издадено,широко и закръглено 

чело.Горната част на черепа е плоска и заедно с постепенното спускане на челото към човката 

създава  усещане, че главата изглежда „квадратна“ ако се гледа отстрани. 



References: Translated from the book of standards 1996. ISBN 977-19-0924. Prepared for publication by Mohamed Gab Allah Drawing by Mohamed 

Khater. Other books used; the pigeon, by Levi The international pigeon standards. 15th edition 

 

 

Човка (10% от оценката на тицата) – човката е къса, с конусовидна форма. Цвета и може да 

варира от бял при светлите птици до тъмен (но не черен) при тъмните птици. 

Ноздри ( 5% от оценката на птицата) – малки, гладки и без грапавини 

Очи и околоочие (10% от оценката на птицата) – Големи и широки очи с оранжев до рубинено 

червен ирис. Очният кръг (околоочието ) е финно с нежна текстура. 

Врат (5% от оценката на птицата) – врата е дебел и къс, преминаващ в дълъг и вдлъбнат гръб и 

широки гърди. При много птици от групата шията е извита, а в задната и част перата са по-

пухкави и по-нагъсто. 

Крила и опашка (5% от оценката на птицата) – Крилата могат да почиват над опашката или да са 

леко под нея. На дължина достигат до края на опашката или малко по дълги, но в никакъв 

случай не трябва да са забележимо по-къси от нея. 

Крака (5% от оценката на птицата) - силни и къси, без пера под колянната става. Пръстите са 

малки и широко разперени, с червен цвят. При жълтите и при птиците с цвят Алмонд, ноктите 

са бели, докато при птиците с черен цвят ноктите са черни. 

Външен вид и стойка (15% от оценката на птицата) - Всички птици трябва да имат дръзка и 

изправена, но ниска позиция на тялото, което е дълго и извито с оптимална дължина 12 инча 

(30 см) и тежи средно между 10 и 11 унции (300 - 320грама). Гърба е широк и вдлъбнат без 

гърбици.  

Цвят (25% от оценката на птицата) – Тази група представя комбинация от няколко рецисивни 

цвята, които се представят у една птица. Групата като цяло е с много нежна скелетна структура, 

която е покрита с много и дълги пера. 

Черни – Птиците трябва да са с черен цвят и с богат златист цвят на огърлицата на врата си, 

която може да е пресечена от тънки черни ивици от пера , които продължават към долната част 

на гърдите – снимка 1 

Gazgandi – Тъмно сини(сиви) птици със синьо (сиво) тяло.  Цвета на огърлицата отново е  

златист – снимки 5 и 6  

Mawardy – Птици с рецесивен жълт, прасковен цвят. Перата на крилата и перата на опашката са 

бели. По останалата част от тялото не трябва да има нито едно петънце или оттенък от друг 

цвят.Трябва да имат бели очи и бели нокти - 2 

Kah-wanky – Птици с рецесивно жълт до „меден опал“ цвят. Ирисът е оранжев до жълт. Човката 

трябва да е задължително бяла - снимка 7 

Asfar Waraka –Кремав цвят по цялото тяло, които изглежда по плътен около врата. Бели 

перлени очи и околоочие, бяла човка – снимка 3 

Asfar Kamoney –бели птици с лек жълт оттенък . Ирисът е перлен с рубинен цвят около 

зеницата. Не бива да имaт никакви други отенъци от други цветове по тялото си – снимка 4 
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Нежелани отклонения – Големи, груби птици; Дълги Яки и крака - идват от непознаване на 

породата и кръстосването  и с Blue velvets (Azrak Katifa); дебели и грапави ноздри и околоочие, 

без значение от възраста; Нежелани цветови присъствия (отклонения) от стандартния цвят на 

птиците. 

Дисквалифицират се: Всички птици плод на очевидни смесвания на породата; птици с 

необичайна форма на главата; птици с качулки; птици с липсващи опашки или основни пера. 

 

8. Azrak Katifa (Blue Velvet) – Най-разпространената в България група под името „Пясъчни“ или 

„Дюн“. Много често се бърка с “Rehani” и двете групи се 

смесват.

 

 

Глава – 20% от оценката на птицата. Средна по размер глава, с леко издадено, широко и 

закръглено чело. Фронталата е широка и плътна. Линията на главата постепенно се спуска 

надолу и губи своята закръгленост. Върха на черепа е плосък. 

Човка - 10% от оценката на птицата. Човката е къса, с триъгълна форма  погледната отгоре, с 

плътно прилепнали горна и долна част. Образува тъп ъгъл заедно с предната част на главата. 

Ноздри – 5% от оценката на птицата. Ноздрите трябва да са гладки и малки 

Очи и околоочие – 10% от оценката на птицата.  Големи и широки, създаващи усещане за 

тревожност на птицата, с оранжев ирис.  Вътрешната линия на ириса, заобикаляща зеницата 

има оранжев цвят. Околоочието е финно с нежна текстура. 

Врат -5% от оценката  на птицата. Къс и набит, слива се напълно с дългия и извит гръб и 

широката гръдна част.  

Крила и опашка -5% от оценката на птицата. Извити и почиващи над опашката крила. Много 

рядко се случва да са под нея. 

Крака – 5% от оценката на птицата. Къси и големи, без оперение под сгъвката на крака. 

Пръстите са добре разперени един от друг и са с червен цвят. 
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Външен вид и стойка – 15 % от оценката на птицата. Дълго тяло с къси крака. Гърбът е широк и 

леко извит или прав. Имат изправена, но ниска стойка. Силна скелетна структура. 

Размер – 5% от оценката на птицата. Средната дължина на птицата е около 15 инча от най-

изпъкналата част на гърдите до края на опашката. Тежат средно около 350 грама, което също ги 

отличава от Групата „Rehani“, която е по-дребна. 

Цвят – 20% от оценката на птицата. Наситено златни (пясъчни) пера, покриващи главата, врата, 

гърба, гърдите. Следи от ози цвят могат да се наблюдават по цялото тяло с изключение на 

опашката.  

Забележка: Тази група се различава от групата „Rehani”, въпреки някои сходства в цветовете . 

Тази група е мускулеста и предназначена за летене заралзика от декоративните „Rehani”. Двете 

групи често се бъркат от неопитни гълъбовъди, което води до загуба и за двете групи.  

Дисквалифицират се: 

 - Всички очевидни смесвания, които най-често са с „Otati” или “Rehani”. Това може да се 

познае по формата на главата, положението на човката и цвета. 

 - липсващи опашни или други основни пера  

8.“Karakandy”,”Absy”,”Halaby”- Характерното за птиците от тези три подвида е, че те имат 

сравнително по-късо  от останалите подвидове тяло, със силно изразен цвят с изключение на 

опашката, която е задължително бяла; къси човки и не толкова ниска позиция на 

тялото.  

Глава (15% от оценката на птицата) –главата е къса, малка и добре заоблена, леко сплесната 

отпред при човката. 

Човка (10 % от оценката на птицата) – къса човка със светъл до тъмен цвят, но в никакъв случай 

черен 

Ноздри (5% от оценката на птицата) – трябва да са гладки, малки и без изпъкналости и 

грапавини. 

Очи и околоочие (10% от оценката на птицата) –Цветът на ириса е от перлено светъл до тъмен 

лешник. Очният кръг (околоочието ) е финно с нежна текстура. 

Врат (5% от оценката на птицата) – як, силен възможно е да бъде и леко извит 
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Крила и опашка (10% от оценката на птицата) – Крилата трябва да бъдат по къси или равни на 

опашката като краищата им трябва да бъдат възможно най- близо един до друг. Опашката 

задължително трябва да бъде бяла. 

Крака (5% от оценката на птицата) - силни с нормална дължина, без пера под колянната става. 

Пръстите са широко разперени и с червен цвят. 

Външен вид (15% от оценката на птицата) – Тялото е по-късо в сравнение с телата на птиците от 

останалите групи. Има стегнат, здрав вид без разпилени пера. 

Стойка (15% от оценката на птицата) – Птиците от тези три групи имат изправена, стегната 

стойка, наподобяваща в доста отношения стойката на повечето породи ролери 

Цвят (10% от оценката на птицата) –  

„Karakandy”- имат  синьо (сиво) тяло със или без ленти на крилете (капаците) с изключение на 

опашката, която е бяла. Човка - тънка, къса до средна дължина – снимка 3 

„Absy” - Плътен черен цвят на тялото с изключение на опашката, която е бяла.Човка - дебела, 

къса на дължина – снимка 2 

„Halaby” - Плътен червен цвят на тялото с изключение на опашката, която е бяла.Човка - 

дебела, къса на дължина – снимка 1 

Нежелани отклонения – разпуснати пера; дебели и грапави ноздри и околоочие, без значение 

от възраста; неправилна стойка; присъствие на други цветове по тялото или опашката, дълга 

човка и голяма глава. 

Дисквалифицират се: Всички птици плод на очевидни смесвания на породата; птици с 

необичайна форма на главата; птици с качулки и неотговарящи на стандарта за цвета. 

 

 


