zdrobnená Oravka
EE: Oravaer Zwerghϋhner

ČR: Oravky zdrobnělé

Pôvod: Slovensko
Celkový dojem: zdrobnená forma veľkého plemena; vyšľachtená
z veľkých Oraviek;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 1,0 –1,3 kg;
Hlava: stredne veľká;
Hrebeň: ružicový; strednej veľkosti; jemne sperlený; tŕň sleduje líniu
záhlavia;
Zobák: silný; stredne dlhý; rohovo sfarbený;
Oči: živé; oranžovočervené;
Ušnice: oválne; stredne veľké; jemne zvrásnené; jasnočervené;
Tvár: červená; s jemným páperčekom;
Laloky: oválne; hladké; stredne veľké;
Krk: stredne dlhý; vzpriamený; s bohatým krčným závesom;
Prsia: plné; dobre osvalené;
Trup: obdĺžnikový; hlboký; široký; plný; dobre zaoblený;
Chrbát: široký; rovný; s mierne klesajúcou líniou ku chvostu; do strán
zaoblený;
Ramená: široké; priliehajúce;
Krídla: stredne dlhé; k telu priliehajúce;
Sedlo: široké; priliehajúce; s plynulým prechodom do chvosta;
Chvost: stredne dlhý; široko nasadený; nesený v uhle do 125º; veľké
kosieriky široké, rozprestierajúce sa na väčšine chvosta;
Brucho: plné; primerane široké; a hlboké;
Holene: dobre osvalené, bez podušiek;
Beháky: stredne dlhé; neoperené; žlté; červený tónovaný pás
(lampasy) na bokoch behákov je želaný;
Prsty: rovné; dobre roztiahnuté; pazúriky rohovo sfarbené;
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Operenie: bohaté; dobre priliehajúce; pevnej štruktúry;
Sliepka:
Hmotnosť: 0,9 – 1,1 kg;
V hlavných plemenných znakoch zhodná s kohútom až na rozdiely
podmienené pohlavím. Je celkovo menšia; má výraznejšie vyvinuté
brucho; chvost stredne dlhý, široko nasadený, nesený pod uhlom do
135º;
Veľkosť obrúčky: kohút – 15; sliepka – 13;
Znáška: 140 vajec
Farba škrupiny vajec: hnedastá až hnedá
Násadové vajcia: 40 g.
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: krátke telo; štvorcový
telesný rámec; prerastený hrebeň s ryhovaním a preliačeniami;
hrubé perlovanie; iná farba oka; zábel ušníc; vysoko nesený chvost;
chvost typu wyandotky;
Farebné razy:
Žlto-hnedá: Kohút: krčný záves lesklý, žltohnedý; chrbát
hnedý; sedlový záves mierne tmavší ako krčný záves; farebné
tónovanie prechádza bez výrazných kontrastov; chvost veľké
kosieriky čierne s hnedým lemovaním; stredné kosieriky tmavohnedé;
kormidlové perá hnedo čierne; prsia hnedé s bledšou kostrnkovou
kresbou; krycie perie krídla hnedé; veľké krídelné krovky
čiernohnedé; letky I. radu hnedé ( hrot letky s prímesou čiernej farby
prípustný); letky II. radu čiernohnedé; podsada svetlohnedá; Sliepka:
krycie operenie hnedé s kostrnkovou kresbou; prsia a brucho so
svetlejším odtieňom; sfarbenie krídel podobné ako pri kohútovi iba
v svetlejšom odtieni; chvost hnedo čierny; podsada svetlohnedá;
V.Ch.: veľmi nevyrovnaná škvrnitá, bledá alebo tmavá farba plášťa;
čierna stvolova kresba v krčnom závese; úplne hnedý chvost bez
náznaku čiernej farby; zadymená, alebo biela podsada; chýbajúca
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kostrnková kresba u sliepky; Iná farba na miestach ako určená
štandardom.
Biela: jasná biela na všetkých partiách; podsada biela; zobák žltý;
beháky nažltlé; aby sa predišlo zamieňaniu plemien kladie sa veľký
dôraz na plemenný typ. V.ch.: silný žltý nádych; inak sfarbené perá;
Rodovo sfarbená: Kohút: krčný a sedlový záves, horná časť chrbta,
ramená a štíty krídiel sýto červenkasto žlté so svetlosivou
krahulcovou kresbou (resp. pásikovaním); jemné sivé sfarbenie na
chrbte povolené; letky I. radu sivobielo-žltohnedo krahulcové; prsia a
brucho žlté až jemne červenkasté so svetlo sivou krahulcovou
kresbou; jemný sivý nádych nie je chybou; chvost sivá krahulcová,
hnedý nádych povolený; Sliepka: trochu zosvetlené hrdzavo-jarabičie
obrysové perie s vločkovou, svetlou sivou krahulcovou kresbou, ktorá
sa môže objavovať na krídlových krovkách ako svetlé kvapky; úzky
zlatistý okraj pier povolený; krčný záves zlatej farby s čiernou,
stvolovou kresbou, ktorá je jemne prerušovaná zvýraznenou svetlo
sivou krahulcovou kresbou; farba pŕs červenkasto žltá; V.ch.: u
kohúta: sivo krahulcová na prsiach a brušných partiách; chýbajúci
žltý odtieň na obrysovom perí; u sliepky: silne vyvinutý sivý odtieň na
obrysovom perí; čierna zadná časť hlavy; iná ako červenkasto žltá
farba pŕs;
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