EE: Orpington

ČR: Orpingtonky

Pôvod: Anglicko
Celkový vzhľad: robustná sliepka, ťažkého typu; štvorcového tvaru
tela; výška aj šírka tela sa približne rovná jeho dĺžke; s bohatým,
kyprím, nie príliš voľným perím; dosť nízkym postojom; držanie
s plnou dôstojnosťou; povaha pokojná;
Plemenné znaky - kohút:
Hmotnosť: 4,0-4,5 kg;
Hlava: malá; dobre zaguľatená;
Hrebeň: jednoduchý; vzpriamene stojaci; nízky; rovnomerne
utváraný; so 4-5 zubami; s nie príliš širokou zástavicou; sledujúcou
šiju; ružicový hrebeň je uznaný iba v žltom farebnom ráze;
Zobák: silný; ľahko zahnutý; farba podobná farby behákov; väčšinou
o čosi svetlejšia;
Oči: farbu pozri pod “Farebnými rázmi”;
Ušnice: červené; stredne veľké;
Tvár: červená; s jemným tkanivom;
Laloky: stredne veľké; guľaté; až oválne;
Krk: stredne dlhý; silný kvôli plnému závesu; mierne ohnutý;
Prsia: hlboké; široké; obzvlášť plne vyvinuté;
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Trup: veľký; mohutný; široký; a hlboký; takmer tvoriaci kocku;
Chrbát: široký; vychádzajúci zo silne vyvinutých ramien; len mierne
viditeľný cez prepadávajúci sa bohatý krčný záves; smerom
k chvostu pozvoľna stúpajúci; k na perie bohatému sedlovému
závesu; línia krk – chrbát - chvost tvorí plynulý oblúk (lýru);
Ramená: silno vyvinuté; široké;
Krídla: malé; pevne priliehavé; nesené vodorovne;
Sedlo: široké; plne operené; smerom k chvostu stúpajúce;
Chvost: krátky; vystupujúci z plného sedla; veľmi široký; podľa
možnosti siahajúci až do výšky očí; kormidlové perá s početnými
kosiermi čo možno najviac prekryté;
Brucho: široké; plné; hlboké; s plnou podsadou; bohato operené;
Holene: svalnaté; operené jemným nakypreným perím;
Beháky: silné; kratšie; až stredne dlhé; neoperené; širší a skôr nižší
postoj; perie bez dotyku zeme; farbu pozri pod “Farebnými rázmi”.
Prsty: stredne dlhé; dobre roztiahnuté;
Operenie: bohaté; široké; kvôli bohatej podsade dosť mäkké; avšak
nie príliš voľné;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 3,0-3,5 kg;
Tvarom tela pôsobí ešte o čosi zavalitejšie ako kohút; chrbát
zreteľnejšie viditeľný napriek bohatému opereniu v krčnom
a sedlovom závese; vyrovnaná lýrovitá línia od hlavy cez krk, chrbát
a sedlo až po koniec chvosta musí ostať viditeľná; sedlo veľmi široké;
chvost krátky a široký; kormidlové perá takmer prekryté s veľkými
krycími perami; vyššie nesený; najvyšší bod chvosta leží tesne pred
jeho koncom; v postoji široká a hlboká; operenie bez dotyku zeme;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov: úzke telo; tvar Kočinky;
podušky na chrbte; príliš dlhá, alebo neviditeľná chrbtová línia;
vysoké, ploché prsia; vysoký alebo inak netypický postoj; dlhý,
nízko nesený, špicatý alebo veľmi otvorený chvost; úzke perie; zábel
v ušniciach;
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Znáška: 180;
Násadové vajcia: 53 g;
Farba škrupiny vajec: krémová;
Veľkosť obrúčky: kohút - 22; sliepka - 20;
Farebné rázy:
Žltá: rovnomerná, sýta, lesknúca sa žltá; podsada a kostrnka žlté;
farba behákov mäsová svetlá; farba očí oranžovočervená.
V.ch.: svetlá, vyblednutá, alebo tmavá, červenkastá farba; tmavý kryt
krídel; svetlé škvrny na chrbte a v sedle mladých sliepok; zábel v
chvoste a v letkách; šedá podsada v oblasti chrbta;
Čierna: sýta dozelena sa lesknúca čierna s čiernou podsadou; farba
behákov čierna; farba očí čiernohnedá/tmavohnedá;
V.ch.: matné/nevýrazné, bronzovo, alebo fialovo sa lesknúce perie;
svetlá podsada; príliš svetlá farba behákov; žltá farba nášľapnej časti
prstov;
Biela: čistá biela; farba behákov svetlá mäsová; farba očí
oranžovočervená; V.ch.: žltý nádych; inak sfarbené perie; silno
modrastá farba behákov;
Modrá s lemom: základnou farbou je čistá modrosivá; každé pero
ohraničené tmavým lemom; krčný a sedlový záves u kohúta modročierny; krčný záves sliepky tmavší ako operenie tela; chvost modrý;
farba behákov bridlicovo modrá; oči tmavohnedé; u sliepky tmavšie
ako u kohúta; V.ch.: príliš svetlá modrá; chýbajúce lemovanie; silná
hrdza v závesoch; hnedastá alebo sadzovitá základná farba; biele,
čierne alebo fľakaté perie;
Červená: lesknúca sa, žiariaca hnedočervená; podsada a kostrnka
červené; farba behákov svetlá mäsová; oči oranžovočervené; V.ch.:
žltočervená alebo príliš tmavá farba; značne nerovnomerné alebo
fľakaté perie; biela alebo šedá v podsade;
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Pásiková: základná farba čierna; každé pero je priečne viackrát
prerušované s ostro ohraničeným, jemným svetlo-šedým, nie príliš
úzkym pruhovaním; pruhy prebiehajú rovno; u kohúta v rovnakej
šírke; sliepka má širšie čierne pruhy a pôsobí preto tmavšie ako
kohút; ukončenie pier čierne; podsada prekreslená; farba behákov
svetlá mäsová; u sliepky ľahký šedý nádych prípustný; farba očí
oranžovočervená; V.ch.: žltý alebo hnedý odtieň v perí; rozmazané
alebo prerušované pásikovanie; chýbajúce kormidlové perá
v chvoste; zábel v chvoste a letkách; zábel v podsade; alebo
podsada bez kresby;
Jarabičia vlnitá:
kohút: hlava červenohnedá; krčný a sedlový
záves zlato sfarbený, s nie veľmi širokou čiernou stolovou kresbou,
ktorá je vo vrchnej časti pier obojstranne pozdĺž kostrnky
prerušovaná zlatou; chrbát a ramená hnedo-zlaté; kryt krídiel
zlatohnedý, s prerážajúcou čiernou; veľké krovky čierne, hnedé
lemovanie povolené; vnútorná zástavica letiek II. radu čierna;
vonkajšia hnedá; vytvára krídelný trojuholník; letky I. radu čierne
s hnedým vonkajším okrajom; prsia, brucho a holene čierne; každé
pero s užším alebo širším hnedým lemom polmesiacovitého tvaru;
postranné perie podľa možnosti trochu lemované; kormidlové perá
čierne, hnedé lemovanie je prednosťou; kosieriky čierne, hnedé
korenenie prípustné; sliepka: hlava zlatohnedá; krčný záves zlatý až
zlatočervený; každé pero s viacnásobnou čiernou vlnitou kresbou
a zlato sfarbeným vonkajším lemovaním; základná farba v operení
tela zlatohnedá; každé pero s podľa možnosti troma čiernymi vlnitými
pásikmi kopírujúcimi tvar pera a s hnedým okrajom; kostrnka podľa
možnosti hnedá; postranné perie podľa možnosti jasne prekreslené;
letky II. radu zvnútra čierne, zvonku hnedé s pásikovou kresbou;
letky I. radu čierne, smerom von s hnedým melírovaným okrajom;
kormidlové perá čierne s hnedými melírom; podsada hnedasto šedá;
farba behákov mäsová; u sliepky ľahký šedý nádych prípustný; farba
očí oranžovočervená; V.ch.: kohút: čisto čierne prsia. veľké hnedé
škvrny na prsiach, holeniach a bruchu; prerušená kresba na krčnom
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závese; sliepka: príliš svetlá alebo fľakatá základná farba; veľmi
červené kryty
krídel; chýbajúca, nepravidelná, rozmazaná
a nerovnomerná kresba; korenie v základnej farbe; priečne
pásikovanie na krku a chrbte; u oboch pohlaví: chýbajúca kresba
holení; zábel v perí a na chvoste;
Brezová: kohút: hlava, krčný a sedlový záves striebrobiely
s výraznou čiernou stvolovou kresbou; chrbát a kryt krídel
striebrobiele; prsia čierne s úzkym strieborným lemom vrátane partií
hrvoľa; operenie tela vrátane krídelného trojuholníka čierne so
zeleným leskom; Sliepka: Hlava a krčný záves striebrobiely s čiernou
stolovou kresbou; prsia čierne s úzkym strieborným lemovaním
vrátane partií hrvoľa; zvyšné operie čierne; farba behákov mäsová so
šedým nádychom; u sliepky až šedá; farba nášľapnej časti prstov
biela; farba očí oranžovočervená; u sliepky hnedastá prípustná;
V.ch.: u oboch pohlaví matné perie bez lesku; biele kostrnky
v operení pŕs; prerušovaná, alebo prerážajúce stvolova kresba
v krčnom závese; kohút: nepravidelná, výrazná kresba na prsiach
a holeniach; až za holene siahajúce lemovanie; každý výskyt
striebornej v krídlovom trojuholníku; sliepka: čisto čierna hlava; príliš
čierny krk; príliš hlboko siahajúca kresba na prsiach; strieborná
kresba v operení plášťa;
Hnedá porcelánová: kohút: intenzívna červenohnedá základná
farba; podľa možnosti každé pero s čiernou, dozelena sa lesknúcou
koncovou bodkou, v ktorej je pravidelná biela perla; letky II. radu
hnedé s čiernou vnútornou zástavicou a bielou špičkou; letky I. radu
prevažne čierne s hnedými vsuvkami a viac alebo menej veľkými,
bielymi koncami pier; chvost lesklo čierny, s bielymi špičkami pier;
sliepka: základná farba čo sa týka farebného tónu o čosi svetlejšia
ako u kohúta; v plášťovom perí podľa možnosti rovnomerná kresba;
pritom každé pero na konci s čiernou bodkou a v nej bielou perlou;
letky ako u kohúta; kormidlové perá čierne s hnedými medzivrstvami
a bielym koncom; farba behákov svetlá, mäsová; farba očí
oranžovočervená; V.ch.: príliš svetlá, žltkavá základná farba;
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mosadzné závesy; príliš hrubá, alebo nevýrazná biela perlová
kresba; obzvlášť u mláďat; chýbajúca hnedá na prsiach kohúta;
čierne prsia u sliepky; veľa čiernych škvŕn v plášťovom operení; čisto
biele perá v plášťovom perí; prevažne čisto biele letky; ako aj
chvostové perá; aj u starých zvierat;
Čierna bielo škvrnitá: základná farba, dozelena sa lesknúca čierna;
konce pier s bielou špičkou; u sliepky podľa možnosti rovnomerne
rozmiestnená kresba; u kohúta zodpovedá rozmiestnenie kresby
tvarom peria podmieneného pohlavím; u mláďat je čierna základná
farba dominantná; s vekom sa biela kresba zväčšuje; farba behákov
svetlá mäsová; tmavšie fľaky prípustné; farba očí oranžovočervená;
V.ch.: hrdzavá alebo matná základná farba; kohút: prevažujúce
množstvo čisto bielych letiek I. alebo II. radu, kormidlových pier,
alebo kosierikov; sliepka: veľmi hrubá, vyblednutá, silno
nepravidelná alebo slabá kresba; prevažne čisto biele letky I. a II.
radu; ako aj kormidlové perá;
Žltá-čierno lemovaná: kohút: hlava tmavá zlatožltá; krčný záves
zlatožltý s naznačenou čiernou stvolovou kresbou a čiernou špičkou
na konci pier čo vytvára naznačený lem; sedlový záves tmavý
zlatožltý; čierne konce pier, rovnako ako naznačený čierny lem sú
prednosťou; chrbát a kryt krídel sýto tmavo zlatožlté až zlatohnedé;
ich farebný tón je omnoho intenzívnejší ako na zvyšnom perí; veľké
krovky sýto tmavožlté až škoricové a jasne čierno-lemované; letky II.
radu a krídlový trojuholník zlatožltý až škoricový s viac alebo menej
význačným čiernym lemom vonkajších zástavíc a polmesiacovým
čiernym lemom na konci pier; vnútorné zástavice letiek I. radu
čiernohnedé, vonkajšia zástavica zlatožltá až škoricová, čierny melír
a čiastočne biele konce prípustné; prsia tmavo zlatožlté až škoricové
so širokým, bohato sa lesknúcim čiernym lemom; holene a brucho
ako prsia, avšak v lemovanie ešte širšie; perie v okolí kloaky šedé,
javí sa až ako čierne; krycie chvostové perie tmavé zlatožlté až
škoricové so sýto lesklým čiernym lemom; kormidlové perá škoricové
s polmesiacovitým čiernym lemom na konci pier; ľahké čierne
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melírovanie prípustné; sliepka: základná farba tmavá zlatožltá až
škoricová; každé pero plášťového operenia podľa možnosti s
rovnako širokým čiernym lemom; v celkovom obraze sa javí o trochu
tmavšia ako kohút; krčný záves tmavý zlatožltý; kvôli veľmi širokému
čiernemu lemu často pôsobí ako skoro čierny; letky, operenie brucha
a kloaka, tak ako aj kormidlové perá rovnaké ako u kohúta; trochu
biele špičky letiek I.radu a predovšetkým ľahko melírované veľké
krycie chvostové perá prípustné; farba behákov mäsová; u sliepky
ľahký šedý nádych prípustný; farba očí oranžovočervená; u sliepky
ľahká hnedá prímes prípustná; V.ch.: kohút: príliš svetlé, mosadzne
sfarbené závesy; chýbajúce lemovanie na prsiach, krycích
chvostových perách ako aj na väčších krovkách; príliš červené,
hnedé alebo príliš svetlé farebné tóny v plášťovom operení; sliepka:
príliš tmavá alebo svetlá, fľakatá základná farba; svetlá kostrnková
kresba; chýbajúce lemovanie; u oboch pohlaví: chýbajúca kresba
na holeniach; silné vyblednutie alebo korenie v strede pier okolo
kostrnky; silno zosvetlené operenie kloaky; fľakatá farba behákov;
čisto hnedé oči;
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