STANDARDUL RASEI GÂT-GOLAȘ DE TRANSILVANIA
1.ORIGINE
Rasă foarte veche, formata in mod natural in zona carpatica.
In anul 1875 a avut loc la Viena prima expozitie internationala avicola, prilej cu care
doua crescatoare,V.Szeremlei si V.Hohenburg Onderka, din inprejurimile Sighisoarei,
au expus pentru prima data exemplare ale acestei rase, obtinand premiul de
excelenta.De asemenea au fost prezentate la expozitia universala de la Paris in 1878, la
Londra in 1900 si la Dresda 1904.In aceeași perioada a fost elaborat si Standardul
rasei,care a stat la baza Standardului national si a Standardului german.
2.ASPECT GENERAL
Pasare de mărime medie,dar puternica.Corpul vazut din profil se poate inscrie intr-un
dreptunghi, inclinat spre inapoi,avand raportul de 1:2. Conformația este caracteristică,
aproape cilindrică, intermediară între cea a raselor de ouă și cea a raselor mixte.
Capul (cu excepția unui mic smoc pe creștet și ceafă - scufița),gatul,gusa,sunt lipsite de
pene si au culoarea pielii rosie, bine vascularizată.Pe corpul aparent bine acoperit cu
penaj strans,zonele apterice (lipsite de penaj, golase)sunt aproximativ egale cu cele
pterice(zone acoperite cu penaj).Are un temperament alert si foarte placut.
3.CARACTERISTICILE RASEI
COCOȘUL
Capul, deși mijlociu, apare lung, formand cu creasta si barbitele trei parti egale. Penajul
de pe creștet și ceafă (scufita) este ascutita inspre spate si urmeaza linia cefei.
Ciocul relativ scurt, puternic, avand culoarea fluierelor.
Ochii rosii portocalii; la varietatile negru si albastru marginat pot fi pana la rosu inchis.
Fațaeste rosie, portiunea de sub ochi fiind acoperita cu pene minuscule.
Creasta, simpla, purtată drept, mica pana la mijlocie, trecand usor peste cioc, are 5-8
dinti de marime mijlocie și cu lobul posterior (drapelul) frumos rotunjit si usor departat de
linia cefei.
Urechiușele sunt mici și roșii.Barbitele mijlocii, ovale, rotunjite, au textura fina, pe cat
posibil foarte putin desprinse de pielea fetei si a gatului.
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Gâtul curbat usor, in forma literei S, lipsit de pene, cu pielea de culoare roșie aprins.
Cativa fulgi razleti pe partea anterioara a gatului nu se considera defect grav.
Gușa rosie, lipsita de penaj, dar acoperita pe 1/3din suprafață de fâșiile de pene (pterii)
laterale.
Trunchiuleste alungit,cilindric,usor inclinat inapoi.
Spinareade lungime medie, mai lungă decât la rasele mixte, este dreaptă, înclinată
dinainte înapoi și se ingusteaza usor spre coada.
Șalele rotunjite,cu penaj lung si fara aspect de pernita.
Pieptul este plin, rotunjit, purtat ușor înainte. Are pe ambele laturi doua fasii de pene
(pterii) care il imbraca complet.
Abdomenul larg, plin si bine conturat.
Coadade marime mijlocie,purtata oblic, cu numeroase seceri.Linia spatelui se
racordeaza lin la coada.
Aripile - mijlocii, bine stranse pe corp.
Umerii rotunjiti, fara a fi proeminenti.
Picioarelede lungime medie,cu osatura fina,lipsite de pene,au culoarea fluierelor și
degetelor specifica varietatii.
Coapsele puternice, acoperite cu penaj in fasii care acopera zonele golase,cu exceptia
interiorului coapsei, unde trebuie sa ramana un triunghi neacoperit.
Degeteledrepte si bine distantate, cu unghii de dorit de culoarea fluierului; abaterile nu
constituie defect.
Culoarea pielii de pe corp trebuie să fie albă.
Penajulbine lipit pe corp, caracteristic rasei, distribuit in pterii (fâșii pe care cresc pene)
și apterii (zone fără pene), fâșiilecu pene acoperind bine corpul.
GAINA
Trunchi puternic,cilindric,aproape orizontal,piept plin si adanc,abdomenul mare,coada
purtata strans,scufita rotunjita spre ceafa,barbitele mici, in forma de samicerc.La puicuţe
culoarea ceva mai deschisă a gâtului decât la cocoş nu se consideră un defect grav.

4. DEFECTE GRAVE
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Tip defectuos,corp slab dezvoltat,posterior deformat,smoc de pene (cravată)pe gușă si
gat,port vertical al cozii,pielea feței de culoare închisă sau acoperita cu pene,alb la
urechiuse,cioc,fluiere si piele de culoare galbena,lipsa zonelor apterice,creasta simpla
mare ,aplecata la gaina.
Indici morfo-productivi la rasa de talie mare:
Greutăți: Cocoș 2,5-3 kg kg, găina 2-2,5 kg.
Producția de ouă:120-170 buc/an
Greutatea minimă a ouălelor de clocit:55g
Culoarea cojii ouălelor:alb până la gălbui
Mărimea inelelor:cocoș 20, găină 18

5.VARIETATI DE CULOARE
5.1.Negru:negru pur, cu luciu metalic verde-gandac.Fluierele sunt negre sau cenușiu
plumburiu.
DEFECTE GRAVE: violet in luciul metalic,ruginiu,alb sau gri in penaj.

Fig. 1. Gât golaș de Transilvania negru, cu creasta simplă (exponateLipsiaschau 2015,Germania
(stanga),exponate club Tara Fagarasului 2019 (dreapta))

5.2. Alb:alb imaculat,fluierele si ciocul albe.
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DEFECTE GRAVE:pene colorate,penaj cu tenta de galben.

Fig. 2 Gât golaș de Transilvania alb, cu creasta batuta si simplă (exponate
SchweizerNationaleGeflügelschau 2012, Elvetia (stanga), exponate club Tara Fagarasului 2019
(dreapta))

5.3 Albastrumarginat (bordurat):pene de culoare gri-albastrui(nu prea deschis), cu
contur mai inchis, distribuite uniform pe tot corpul.Scufita si lantetele sunt negrualbastrui,coada albastra,fluiere albastru-ardezie pana la gri-plumburiu.
DEFECTE GRAVE:gri-albastrui total neuniform,conturul penelor neuniform,nuante
maronii sau alb-gri in penaj,fluiere albe sau galbene.

Fig. 3. Gât golaș de Transilvania albastru (exponateLipsiaschau 2015,Germania)
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5.4.Rosu:penaj rosu saturat, uniform, cu luciu puternic,subpenaj rosu.Negru in coada
este permis.Fluiere albe,cativa solzi inchisi la culoare sunt permisi.
DEFECTE GRAVE:rosu prea deschis,baltat sau galben.

Fig. 4 Gât golaș de Transilvania roșu(exponateEuropaschau Leipzig 2012, Germania)

5.5 Galben:galben intens si lucios, uniform pe tot corpul.Lantetele la cocos galben
saturat.Subpenajul si tija penelor galbene.Putin negru in coada este permis.Fluiere de
culoare alba.
DEFECTE GRAVE: culori de rosu,galben si penaj patat sau sters,mult ruginiu sau alb /
gri in penaj.

Fig. 5. Gât golaș de Transilvania galben (exponateEuropaschau Leipzig 2012, Germania)
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5.6.Baratondulat(porumbac):fiecare pana cu benzi transversale usor curbate,
alternative negru și gri albastrui.La cocos benzi de latime egala. La gaini benzile negre
sunt mai late.
Desenul nu este precis conturat iar subpenajul slab conturat.Fluierele albe,cativa solzi
inchisi la culoare se admit.
DEFECTE GRAVE:maro in penaj,insertii degri/ alb inaripi si coada.

Fig. 6. Gât golaș de Transilvania barat ondulat (exponateEuropaschau Leipzig 2012, Germania)

5.7. Potarnichiu: cocosul are penajul capului (scufita) auriu inchis, cel al umerilor si
spinarii auriu-roscat, lantetele seii auriu roscate, cu tija neagra. Remigele primare negre
cu contur maro, la remigele secundare barbele interioare si capetele penelor negre, iar
barbele exterioare maro, formand triunghiul aripii.Pieptul,coapsele,coada negre cu luciu
verde-gandac.Gaina are scufita auriu inchis,spinarea,umerii si aripile gri-maroniu, cu
stropi negri, uniform distribuiti si bine evidentiati,tijele penelor de culoare deschisa;
pieptul roşu-ruginiu, devenind gri spre abdomen. Aripile şi coada sunt maro-negru.
Fluierele de culoarea cărnii.
DEFECTE GRAVE: La cocoş prea mult desen maro pe piept şi coapse; violet în penaj;
la găină culoarea de acoperire prea deschisă, cenuşie şi stropirea puternic neuniformă;
inserţii alb / gri în penaj.

Fig. 7. Gât golaș de Transilvania potârnichiu (exponateLipsiaschau 2015, Germania)
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5.8.Negru-alb bobată: Cocoșul are culoarea de bază negru cu luciu verde-gândac,
subpenajul negru cenușiu, desenul penelor individuale constă dintr-o pată în formă de
V, alb curat la vârf și trebuie să apară cât mai uniform pe piept, pe penele ce acoperă
aripile și pulpele, penele de pe șa de asemenea cu penele albe, secerile și penele din
coadă de asemenea trebuie pe cât posibil să fie negre cu vârful alb, însă rareori se
atinge un desen perfect.Găina:trebuie să aibă pe cât posibil desenul uniform pe tot
corpul, astfel încât cât mai multe pene să aibă vârful alb în formă de V, în primul an
desenul apare mult mai fin și nu atât de clar ca la animalele bătrâne. Se permit până la
două remige primare albe. Picioarele de culoarea cărnii cu pete închise.
DEFECTE GRAVE:lipsa luciului, prea mult alb la aripi, insertii degri / alb inaripi si
coada,desen prea brut, prea slab sau puternic estompat, pete roșii printre penele ce
acoperă aripile.

Fig. 8. Gât golaș de Transilvania (expoanateEuropaschau Leipzig 2012, Germania

Pentru toate varietatile de culoare exista subvarietati cu creasta batuta(creasta tip
trandafir).
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GAT GOLAS DE TRANSILVANIA ALBASTRU BORDURAT- POTÂRNICHIU

MODUL DE FORMARE. S-a format prin incrucisari dirijate intre pasari din rasa GatGolas de Transilvania din varietatea potarnichiu, cu pasari din varietatea albastrubordurat si splash
Diferențele
de
culoareîntrePotarnichiușiAlbastruPotarnichiusuntproduse
de
prezențasauabsențaunei gene autosomale, de dominantaincompletaAlbastru(Bl) .
Alternativa la Blestegenabl (negru) .Rezultateleașteptate de la împerechereaPotarnichiu
cu AlbastruPotarnichiusuntprezentatemaijos.

-Formarea coloritului albastru potârnichiu al penajului
I. Potârnichiu x albastru
bl bl x Bl bl
Bl bl + bl bl + Bl bl + bl bl
50 % albastru potârnichiu (Bl bl) + 50% potârnichiu (bl bl)
II. Albastru potârnichiu x albastru potârnichiu
Bl bl x Bl bl
Bl Bl + Bl bl +Bl bl + bl bl
25% splash potârnichiu + 50% albastru potârnichiu + 25% potârnichiu (bl bl)

III. Potârnichiu x splash potârnichiu
bl bl
x
Bl Bl
Bl bl + Bl bl + Bl bl + Bl bl
100 % albastru potârnichiu
-Transmiterea ereditara a caracterelor de culoare
1) Potârnichiu x potârnichiu
bl bl
x
bl bl
bl bl + bl bl
100% potârnichiu
2) Potârnichiu x albastru potârnichiu
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bl bl x Bl bl
Bl bl + bl bl + Bl bl + bl bl
50% potârnichiu + 50% albastru potârnichiu
3) Potârnichiu x splash potârnichiu
bl bl x Bl Bl
Bl bl + Bl bl + Bl bl + Bl bl
100% albastru potârnichiu
4) Albastru potârnichiu x albastru potârnichiu
Bl bl
x
Bl bl
Bl Bl + Bl bl + Bl bl + bl bl
25% splash potârnichiu + 50% albastru potârnichiu + 25% potârnichiu
5) Albastru potârnichiu x splash potârnichiu
Bl bl
x
Bl Bl
Bl Bl + Bl Bl + Bl bl + Bl bl
50% splash potârnichiu + 50% albastru potârnichiu
6) Splash potârnichiu x splash potârnichiu
Bl Bl x Bl Bl
Bl Bl + Bl Bl + Bl Bl+ Bl Bl
100 % splash potârnichiu
Masculii splash potarnichiu vor arata ca majoritatea masculilor splash, dar unele pene
sau părți de pene vor avea culoarea rosie,albastru deschis sau albastru în loc să fie de
culoare albă. Femelele splash potarnichiu vor apărea in cea mai mare parte albe, dar cu
rosu, albastru deschis sau albastru, în unele pene.
Albastru-bordurat potarnichiu:Cocosul are penajul capului(scufita)auriu inchis,cel al
umerilor si spinarii auriuroscat,lantetele seii auriu roscate, cu tija albastra.Remigele
primare sunt albastre cu contur maro,la remigele secundarebarbele interioare si
capetele
albastre,iar
barbele
exterioare
maro,formand
triunghiul
aripii.Pieptul,coapsele,coada albastre.
Gaina are scufita auriu inchis,spinarea,umerii si aripile grimaroniu cu stropi albastrii,
uniform distribuiti si bine evidentiati.Fluiere de la culoarea ardeziei pana la gri deschis.

9

DEFECTE GRAVE: La cocoş prea mult desen maro pe piept şi coapse; negru în penaj;
la găină culoarea de acoperire prea deschisă, cenuşie şi stropirea puternic neuniformă;
inserţii alb / negru în penaj, lipsa luciului, prea mult alb la aripi, insertii degri/alb inaripi si
coada, desen prea brut, prea slab sau puternic estompat, pete maronii-roșiatice
puternice printre penele ce acoperă aripile, picioarele de culoare galbenă.

Fig. 9. Gât golaș de Transilvania albastru potârnichiu (expoanate club Tara Fagarasului 2019)
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