Turbitýn
Nemecky: Turbiteenmövchen
Anglicky: Turbiteen
Zaradenie v EE: sovky č. 716
Krajina pôvodu: Orient, presný
pôvod nie je známy. Do Európy prišiel z Turecka v druhej
polovici 19. storočia.
Veľkosť obrúčky: 10

Poradie dôležitosti znakov:
Celkový dojem z postavy a postoja – kresba – farba – hlava a zobák – postava – operenie nôh – náprsenka.
Postava: krátka, široká, so širokou, dobre zaoblenou a vysoko nesenou hruďou. Chrbát v ramenách široký, klesajúci.
Hlava: veľká a zaokrúhlená, so širokým a dobre vyplneným čelom, najvyšším bodom pred očami,
plnými lícami; hladká alebo so špicatým chochlíkom.
Oči: veľké, živé, najlepšie tmavé, ale kvôli zložitej kresbe hlavy sa nepovažuje lomené alebo
oranžové oko za chybu.
Zobák: krátky, široko nasadený, tvorí s čelom neprerušený oblúk, dobre uzavretý s bohatou
hmotou. Predĺžená priamka deliacej roviny zobáka prechádza cez spodnú tretinu oka. Holuby s
dobrou kresbou majú farebný horný zobák a na dolnom zobáku majú obojstranne farebnú škvrnu.
Farba zobáka nemá pri posudzovaní žiaden význam.
Krk: harmonizuje s telom a dĺžkou nôh, široko nasadený, lalôčik a náprsenka sú dobre vyvinuté.
Krídla: krátke, pevne pritiahnuté.
Chvost: krátky, dobre zložený.
Nohy: strednej dĺžky, až po pazúriky husto operené, bočné operenie je o niečo dlhšie, nie však
dlhé papuče.
Operenie: krátke, plné, husté, priliehavé.
Farba a kresba: turbitýny majú zo všetkých soviek najväčšiu sýtosť a lesk farieb. Štíty, čelová
škvrna a líca sú farebné, ostatné časti tela sú biele. Čelová škvrna nie je príliš malá a je zaoblená.
Škvrny na lícach sú fazuľovitého tvaru a ležia pod očami. Medzi čelovou a lícnymi škvrnami musí
byť biele perie, ale tolerovaná je aj nedelená kresba hlavy tzv. maska. Správna kresba hlavy je
vzácnosťou.
Farebné rázy: čierne, dun, hnedé, svetlohnedé (khaki), červené, žlté; modré, striebristé, hnedoplavé, svetlohnedoplavé (khaki plavé), červenoplavé a žltoplavé vo vzorke pásavej a jarabej.

Chyby podľa rozsahu:
Dlhý alebo tenký zobák, veľmi úzke čelo a úzke nasadenie zobáka, chýbajúce operenie nôh, chýbajúca náprsenka.
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