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به نام خدا
موسسه پرنده شناسي فرتاك در خرداد سال  1397با ثبت در اداره كل ثبت شركتها و
موسسات غير تجاری كشور فعاليت خود را آغاز نمود  .هدف از تاسيس موسسه برپايي
همايش ها و سمينارهای داخلي و خارجي به منظور آشنايي با علم روز پرورش پرندگان
زينتي در جهان  ،برگزاری و شركت در نمايشگاههای داخلي و بين المللي  ،جذب اعضای
فعال داخلي و خارجي در زمينه پرورش پرندگان زينتي بوده است .موسسه پرنده شناسي
فرتاك در زمستان سال  1397با عضويت در فدراسيون پرنده شناسي جهان موسوم به
 ، COMگام مهم و موثری در شناسايي كشور ايران به عنوان يکي از كشورهای پرورش
دهنده در حوزه پرندگان زينتي برداشت .در حال حاضر مو سسه فرتاك تنها نماينده
رسمي فدراسيون جهاني  COMدر ايران است .در سال  1398با ارائه نژاد منحصر به فرد
قناری رسمي بلند ايراني  PERSIAN RASMIدر مسابقات جهاني پرتغال گام موثر ديگری
در شناسايي و ثبت جهاني اين نژاد برداشته شد.
كميته داوران و آموزش فرتاك يکي از كميته های تخصصي موسسه است كه به عنوان
مرجع ذيصالح سياستگزاری  ،برنامه ريزی  ،نظارت و هدايت امور مربوط به داوری و
داوران را بر عهده دارد و به عنوان تنها نماينده موسسه ،وظيفه ترجمه و تفسير رسمي
قوانين مسابقات را دارد .كتاب پيش رو راهنمای داوری قناری های فرمي در سکشن E2

است كه به همت كميته داوران در بهار  1401تهيه و تدوين شده است .در اين كتاب
استانداردهای به روز شده  COMگرد آوری و ترجمه شده است  .اميد است با مطالعه و
استفاده از نکات ذكر شده در اين كتاب از آن به عنوان ابزاری موثر در داوری استفاده
شود.
ویرایش دوم  23شهریور 1401
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معرفی
قوانين داوری برای قناری های نژاد فردار ،با توجه به تغييراتي كه در طول سالها در آنها ايجاد شده و
نژادهای جديدی شناخته شده است ضروری است .بنابراين به روز رساني مطالبي كه تاكنون منتشر
شده نيز ضروری خواهد بود.
با توجه به استانداردهای موجود در تهيه ششمين ويرايش از پيش نويس قوانين داوری تصميم گرفته
شد كه حجم كمتری از اطالعات را به توصيفات تکاملي ،كه نژادهای مختلف در طول ساليان داشته اند
را به آنها اختصاص بدهيم و از افراط در پرداختن به جزئيات در مورد موضوعاتي كه قبالً به طور گسترده
در گذشته به آن پرداخته شده است ،اجتناب نماييم .در عين حال كامال ضروری به نظر مي رسد كه
قرار دادن هر نژاد در قفس متناسب با ويژگي های آن نژاد در نظر گرفته شود .به همين دليل بهتر است
كه فقط اطالعات مورد استفاده در رابطه با قوانين و همچنين طرح ها و تصاوير پرندگان را برای روشن
شدن بهتر ويژگي های هر نژاد درج نماييم.
به همين دليل موارد زير مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است:
 -1نژادها.
 -2نوع قفس.
 -3ارتفاع ،طول و عرض قفس.
 -4قطر چوب های نشيمن.
 -5تعداد و چيدمان چوب ها.
 -6نوع حلقه و رنگ های مجاز برای هر نژاد.
ما تمام تالش خود را كرده ايم تا قوانيني كه مي توانند كار داوران را ارتقاء دهند و تا حد ممکن ارزيابي
قناری های فردار را يکسان سازند در اختيار عموم قرار گيرد.
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مفاهیم مقدماتی
يادداشت های تاريخي
در جزایر قناری و مادیرا ،قناری های وحشی ( )Serinus canarius, S. canariaهنوز در طبیعت زندگی می کنند
و همانطور که مشخص است ،یک گونه بسیار مشابه ( ،)S.c.serinusبا هیبریدهای بارور و تنها گونه موجود در
اروپا هستند .موقعیت سیستماتیک (طبقه بندی) قناری به شرح زیر است:
ANIMAL
)(5 classes: Fish, Amphibians, Reptiles, Birds, Mammals
VERTEBRATES
BIRDS
PASSERINES
FRINGILLIDI
SERINUS
CANARIUS CANARIUS

Kingdom
Order
Type
Class
Family
Gender
Species
Race

قناریهای وحشی در اوایل قرن پانزدهم به اروپا وارد شدند و به سرعت در سراسر اروپا گسترش یافتند .از آن زمان
تاکنون ویژگیهای فراوان این نژاد ،آنها را به بهترین پرندگان قفسی تبدیل کرده است .در قرن هفدهم بر اثر یک
جهش ،ناهنجاریهایی در رنگ پرهای این پرنده ظاهر شد که به سرعت موجب تولد قناری های کامالً زرد رنگ و
تنوع بیشتر این گونه شد .با شروع این دوره نژادهای مختلفی از جمله نژادهای فردار از این پرنده متمایز شدند.
به نظر می رسد که اولین فرها روی سینه سپس روی شانه ها و در نهایت در پشت پرنده ظاهر شده است.
قناریهایی که دارای فر بودند ترمپت نامیده میشدند زیرا که انسان را به یاد نوعی ساز بنام ترمپت می انداخت.
فردار شدن پرهای پشت به این قناری ها ظاهری شبیه نوعی کاله )کاله پوش هلندی (1کالسیک داده است از
این رو احتماالً این اصطالح یک اصطالح هلندی است .فرانسه کشوری بود که در آن انتخاب و تالقی قناری های
فردار با تعهد بیشتری انجام شد به طوری که خیلی زود و در مدت کوتاهی در آن کشور سه نژاد از هم متمایز
شدند .در منطقه پاریس  ،قناری های سایز بزرگ محبوبیت یافتند که نژاد فری پاریسی را شامل میشوند .در
مناطق شمالی و جنوبی فرانسه به ترتیب قناری های فری شمال و فری جنوب محبوبیت یافتند.
از این سه نژاد اولیه  ،متعاقباً نژادهای دیگر به دست آمد که در زیر فهرست شده است.

Dutch bonnet 1
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نژادهای فردار كنوني
نژادهای فردار1که در سطح ملی و بین المللی به رسمیت شناخته شده اند عبارتند از:
 .1فری پاریسی
 .2فری شمال
 .3فری جنوب
 .4فری سوئیس
 .5جیبر ایتالیا
 .6فری پادوان در دو نوع کاکل دار و بدون کاکل
 .7جیبوسو اسپانیایی
 .8فیورینو در دو نوع کاکل دار و بدون کاکل
 .9آجی ایتالیایی
 .10مالدو تنریفه
 .11روجتو
 .12بناکاس(2فقط در ایتالیا)
.13

مهرینگر3

.14

جیرالدیلو4

Curled 1
BENACUS 2
MEHRINGER 3
GIRALDILLO 4
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قناری های فردار در نمایشگاه ها
استانداردها و قوانين داوری
جانورشناسی شاخه ایست که در دامپزشکی و دامپروری مورد بررسی قرار می گیرد و به مطالعه آناتومی و عملکرد
حیوانات اهلی می پردازد .به معنای وسیع تر رابطه ساختار محیطی و توانایی های جانوری ،توسط انسان مورد
بررسی قرار میگیرد.
التيتو گنوستيکس 1شاخه ای است که با پرندگان سروکار دارد .این شاخه مطالعه و پیشنهاد می کند که
خصوصیات یک پرنده باید چگونه باشد تا به خواسته مورد نظر ما پاسخ دهد ،یعنی استاندارد خود را تعریف کند.
بنابراین استاندارد به معنای مدل کاملی است که در کشور مبدأ ایجاد شده است و همیشه فقط یک توصیف
رسمی2از آن وجود دارد که میتوان آن را با مدل  ،نقشه و تصویر نشان داد.
استاندارد غیر قابل تغییر است به جز در موارد نادر تغییرات پیشنهادی (معموالً از طرف کشور مبدا) و پذیرش آن
توسط ارگان های  )Order Mondial Judges( C.O.M. O.M.Jانجام میشود.
واضح است که استاندارد یک نژاد منحصر به فرد و حفاظت از آن وظیفه قضات است.
ارزیابی یک پرنده (یعنی بررسی میزان انحراف پرنده از الگوهای مشخص شده) ،تنها با مراجعه به استاندارد های
آن کافی نیست .بلکه فرم های داوری نیز برای آن وجود دارد که قضاوت داور و درک پرورش دهنده از ارزیابی را
آسان می کند .برای قضاوت اصولی و دقیق یک پرنده ،آیتمهای متنوعی وجود دارد (استانداردها  ،قوانین داوری
 ،فرم داوری) که تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف پرنده را برای داور تسهیل میکند.
نمونه های متعددی از کلوپ ها هستند که قوانین داوری متفاوتی را به ویژه در مورد امتیازهایی که برای ویژگی
های خاص پرنده در نظر گرفته شده است نسبت به آنچه که توسط  C.O.Mاتخاذ شده است ،دنبال میکنند.
بنابر این برای جلوگیری از سردرگمی داوران  ،کمیته ملی فنی ( ، )C.T.N.بر انطباق اشکال متفاوت داوری با
معیارهای  C.O.M. O.M.Jتاکید دارد.

ارزيابي و قوانين داوری
تمام نژادهای قناری های فردار دارای سه نوع فر اصلی در (پشت  ،پهلو و سینه) هستند .در برخی از نژادها نیز
فرهای ثانویه و ویژگی های مکمل (یقه  ،کاکل و غیره) وجود دارد .فرهای ثانویه و ویژگی های مکمل در نژادهای
فردار زیر ظاهر می شود :آجی  ،پاریسی  ،پادوان  ،مهرینگر  ،روجتو  ،فیورینو  ،جیرالدیلو  ،بناکاس .این ویژگی ها
بسته به اهمیت و به شکلی کم و بیش ثابت در فرمهای داوری ارزیابی می شوند.

LATITOGNOSTICS 1

official 2
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سايز
نشان دهنده اندازه پرنده و رابطه هماهنگ بین همه قسمت های بدن پرنده است تا زیبایی پرنده را افزایش دهد.
شاخص اندازه گیری طول پرنده از نوک منقار تا انتهای دم است( .شکل  )4را ببینید .واضح است که سایز و طول
هم معنا و یکسان نیستند .در نژادهای با ویژگیهای فرم بدنی1و پوزیشنی2با پرهای صاف  ،طول پرنده با اندازه
گیری تقریبی پرنده زمانی که فرم و پوزیشن ثابت و صحیح خود را روی چوب نشیمن نشان می دهد سنجیده
میشود .در نژادهای فردار ،طول پرنده با اندازه گیری حیوان کامالً کشیده شده روی ابزار مدرج یعنی مطابق با
استانداردهای بین المللی موجود در پرنده شناسی سنجیده می شود.

شکل  - 4در پرنده شناسی طول کل یک پرنده به پشت و با گردن کشیده بر روی خط کش اندازه گیری میشود و همیشه از طول ظاهری بیشتر است.

پوزيشن
یک پرنده زمانی موقعیت صحیح خود را روی چوب نشیمن نشان میدهد که تمام ظرافت های مورد نیاز
استانداردهای خود را بنمایش بگذارد .پوزیشن یک وضعیت ایستا است .مانند :زمانی که سوژه در آرامش و در حال
استراحت است یا سرزندگی خود را ابراز نمی کند .واضح است که هر سوژه ای که در یکی از پوزیشن های فوق
الذکر قرار دارد هرگز نباید مورد داوری قرار گیرد .بر عکس (جنب و جوش) وضعیتی پویا است و برای پرنده
هوشیار و مشتاق حرکت با عضالت قوی و آماده جست و خیز استفاده میشود .در شرایط پویا قناری باید به طور
مناسب وظیفه نمایش ویژگی های نژادی خود را بر عهده گیرد .توجه داشته باشید که جست و خیز دلیل ترس
پرنده نیست .بنابراین با احتیاط و صبر پرنده را ارزیابی کنید.
پر3

به پوشش کامل پرنده اطالق می شود .و کیفیت ،کمیت ،ترکیب و رنگ آن در نظر گرفته می شود.
در فری پاریسی ،فری آجی ،روجتو و مهرینگر  ،ارزیابی پرها شامل پرهای ناحیه ران (شلوارک) 4نیز میشود.

shape 1
position 2
plumage 3

culotte 4
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مانتل
مانتل( 1مانتو یا شنل) مجموعه ای از فرهای خاص در پشت قناری پاریسی  ،آجی  ،مهرینگر و روجتو شامل

فرهای پشت (دسته گل پشتی)2و فرهای کناری (دسته پر کناری)3نیز است که همگی از ناحیه رویشی پرهای

پشتی ناشی می شوند (شکل  5را ببینید) .پرهای زینتی مانتل آشکارا روی شانه ها در همه نژادهای فردار وجود
دارد و به طور متقارن به طرفین می ریزند .آنها در نژادهای مختلف اشکال متفاوتی دارند .حداقل آن در جیبر و
حداکثر آن در نژاد پاریسی و آجی است که همیشه میزان و تقارن آنها در معرض ارزیابی قرار میگیرد .وجود مانتل
(رزی) در آجی و روجتو برتری این نژادها شناخته می شود.

شکل ( - 5تصویر سمت چپ) ناحیه رویشی پشتی و ویژگیهای آن که فرها ،یقه ،گل رز و دسته گل پشتی را تشکیل میدهند .آخرین پرهای فری شده در پاریسی و
آجی دسته پر کناری را شکل می دهند که قبل از پرهای خروسی قرار دارند .محل رویش پرهای بازو در پاریسی و آجی پرهای فر دارند که در صورت افزوده شدن به
حجیم شدن گل رز (مانتل) کمک می کند .رشد "شلوارک" متناسب با اندازه و جنس پر (فراستد) است.

فينز
فر پهلوها توسط تعداد معینی از پرهایی که از ناحیه رویشی شکمی بیرون میآیند شکل میگیرند و بالفاصله پس
از پرهایی که جابوت را می سازند ،نمایان می شوند و با خمیدگی به سمت باال و پیچش در ناحیه پهلو رشد
میکنند .آنها تنها مشخصه ای هستند که نژادهای مختلف را از یکدیگر متمایز می سازند .حداقل حجیم بودن آن
در جیبر و حداکثر آن در فری پاریسی و آجی است که همیشه باید متقارن باشند.

mantel 1
bouquet 2
paracerco 3
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جابوت
جابوت1از امتداد کم و بیش گسترده پرهای سینه ای ،بسته به نژاد قناری شکل میگیرد .پرهای این ناحیه از دو
طرف بدن شروع و به سمت خط میانی جناغ سینه2همگرا می شوند .اندازه آن در نژادهای مختلف متفاوت است.
در جیبر ،بناکاس و جیرالدیلو به دو طرف سینه محدود شده و با شکل کاما ( )،مطابقت دارد .در فری جنوب ،
فری سوئیس  ،جیبوسو و مالدو فضای باالی سینه را اشغال می کند .در فری شمال و فری پادوان تقریبا تمام
قفسه سینه را می پوشاند و در فری پاریسی  ،آجی  ،مهرینگر و روجتو (جابوت بزرگ) تا انتهای محوطه شکمی
امتداد دارد .در این نژادها پرهای ناحیه شکمی رو به باال و به سمت جابوت توسعه می یابند .در نژادهای سایز
بزرگ  ،جابوت و فینز باید به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .این جدایی باید بسیار واضح باشد در غیر این صورت
به هر دو ناحیه فردار آسیب می رساند .در فری جنوب جابوت (بسکت) 3نامیده می شود.
سر و گردن
در ارزیابی سر و گردن باید توجه ویژه ای به ناحیه صورت (حدقه چشمی) 4داشت که فرها در این ناحیه تا حد
امکان کمتر مشهود باشند .اما در قناری های فری پاریسی ،آجی ،مهرینگر و روجتو ،فرها در این ناحیه با توسعه
در حاشیه باالیی سر به غنیسازی سر و در حاشیه پایینی به غنیسازی فرهای مکمل کمک میکنند .توجه داشته
باشید در نژادهایی که سر آنها باید کامال صاف باشد ،بی نظمی5پرها به فرهای ناحیه یقه که به طور لحظه ای
جابجا6میشوند ،یا به پرهای فرداری که معموال در جای خود نیستند ،بستگی دارد( .مورد اول برخالف مورد دوم
نقص محسوب نمیشود).
در قناری های فردار پوزیشنی ،طول گردن و پرهای آن باید تحت عنوان پوزیشن ارزیابی شود ،در حالی که زاویه
گردن باید تحت عنوان جنب و جوش7بررسی شود .آیتمهایی که باالترین امتیاز را دارند از مهم ترین ویژگی های
این نژادها هستند و آیتم هایی که کمترین امتیاز را دارند از اهمیت کمتری برخوردار اند .چهار آیتم دیگر یعنی
(بال  ،پا  ،دم و شرایط عمومی) نباید به سادگی مشمول کسر امتیاز شوند .مراقب باشید که در برخی موارد به
دلیل استرسی که در حین انتقال به میز داروی و انجام عملیات داوری به قناری وارد میشود ممکن است که بال
ها از هم عبور کرده باشند .از آنجاییکه بال ها نباید از یکدیگر عبور کنند هر کاری الزم است انجام دهید تا مطمئن
شوید که این ویژگی نقصی گذرا است یا نه؟ زیرا هنگام ارزیابی روی میز بلند همه چیز می تواند متفاوت باشد!.
فرم دم تحت عنوان پوزیشن بررسی میشود .دم باید دارای طول مناسب ،کامل ،همگن و تمیز باشد .در مورد آیتم
jabot 1
sternum 2
basket 3
RETRO OCULAR FOLLUS 4

disheveled 5
out of place 6
Carriage 7
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پاها الزم به ذکر است که در بررسی پاها به غیر از ایراداتی که می تواند منجر به رد صالحیت شود ،ناخن ها نیز
لحاظ شده اند (فری پاریسی و آجی مجاز به بلند و خم شدن یا پیچ خوردگی ناخن ها هستند!) .در نهایت در
آیتم (شرایط عمومی) 1پرنده باید حداکثر سالمتی و تمیزی را دارا باشد.
فرهای شلوارک2در حالی که از ناحیه باالی ران منشاء میگیرند تحت عنوان پر ،همراه با پرهای ناحیه شکمی
ارزیابی میشوند( .این مورد شامل نژادهای سنگین می شود).
طبقه بندی نژادها
در قناری های فردار ما دو گروه را از نظر ویژگی های خاص متمایز کرده ایم .قناریهای با فرم بدنی 3،یعنی نژادهایی
که در آیتمهای مربوط به پرهای فردار باالترین امتیاز را دارند و قناریهای پوزیشنی ،4یعنی نژادهایی که پرهای
فردار مرجع آنها نیست و برای پوزیشن آنها حداکثر امتیاز در نظر گرفته میشود.
قفس نمايش برای قناريهای با فرم بدني
این گروه شامل نژادهای زیر است:

فری پاریس
فری شمال

فری غول پیکر ایتالیا (آجی)
فری پادوان
فری فیورینو
فری روجتو

فری مهرینگر

قفس نمایش آنها از نوع  TYPE 1خواهد بود که در زیر نشان داده شده است.

General condition 1
culotte 2
shape 3
position 4
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قفس نمايش برای قناريهای پوزيشني

این گروه شامل نژادهای زیر است:
فری جنوب

فری سوئیس
بناکاس ایتالیا
جیبر ایتالیا

جیبوسو اسپانیا
مالدو تنریفه

جیرالدیلو
قفس آنها از نوع  TYPE 2خواهد بود که در شکل زیر نشان داده شده است.

در نمایشگاههای ملی و بین المللی قناریهای فیورینو و مهرینگر را می توان در قفس نیم گنبدی  ،تیپ  2نمایش داد.
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داوری در محيط نمايشگاه
نژادهای فردار ،قناری هایی هستند که به دلیل ویژگی های متعدد ،پرهایشان تحت تأثیر تغییرات دما  ،رطوبت و
روشنایی محیط قرار میگیرد و بیشترین مشکالت را در ارزیابی دارند .بنابراین الزم است که در طول داوری تالش
شود تا پرنده مورد نظر ویژگی های خود را در شرایط نمایشگاه به بهترین شکل ممکن حفظ نماید.
اگر عملیات داوری کمی پس از روشن شدن محیط آغاز شود باید به این نکته توجه داشت که پرنده ها به تازگی
تغذیه صبحگاهی را آغاز کرده اند و نمی توانند فرم خوبی به خود بگیرند .در نتیجه حتی پرهایشان هنوز به ظرافت
و حجمی که برای نمایش فرهای خود نیاز دارند ،نرسیده است .اگر در ابتدای عملیات داوری دما بیش از حد
پایین باشد از ارزیابی قناری های پوزیشنی اجتناب نمایید .این نژادها باید در اواخر صبح یا اوایل بعدازظهر مورد
ارزیابی قرار گیرند .در صورتی که شرایط محیطی نمایشگاه نامناسب تشخیص داده شود ،داور میتواند مشروط به
اطالع و موافقت رئیس کمیته داوران از ادامه داوری خودداری کند.

تدوین فرم داوری
پس از نوشتن شماره قفس و رنگ پرنده در فرم مخصوص ،داور ستون مربوط به آن نژاد را با حرف  Xعالمت
میزند .در فرم داوری برای نژادهای فیورینو و پادوان  ،گزینه ای برای شناسایی کاکل دار یا فاقد کاکل بودن پرنده
وجود دارد .داور فیلد مربوطه را با حرف  Xعالمت میزند .در صورت احراز اشتباه در اعالم نژاد توسط پرورش
دهنده اگر قناری از نژاد دیگری غیر از آنچه که در فرم داوری ذکر شده است ،باشد .در این صورت داور از کمیته
برگزاری درخواست تصحیح کارت می کند و اگر امکان پذیر نباشد ،پرنده با درج دلیل بر روی همان فرم با همان
آیتم ها داوری خواهد شد .در این صورت پرنده از هر گونه طبقه بندی مستثنی می شود .در هر صورت ضروری
است که همیشه همه پرنده ها مورد ارزیابی قرار گیرند .داور پس از تکمیل فرم و نوشتن یادداشت در محل
مخصوص  ،تاریخ  ،امضای خوانا یا مهر شخصی و نام خود را در فرم درج می کند.

رنگ پر و بال1و كتگوری ها
در طبقه بندی نژادهای فردار هیچ قانونی وجود ندارد که آنها را بر اساس رنگ متمایز کند زیرا همه رنگ ها مجاز
هستند .بنابراین اگر انتخاب کتگوری بر اساس رنگ انجام شود ،تعاریفی در نظر گرفته شده است که هر کتگوری
با ارجاع به این تعاریف شکل می گیرد :قناری که هیچ اثری از رنگ متفاوت با رنگ زمینه نداشته باشد تک رنگ
محسوب می شود (زرد  ،پرتقالی  ،سفید  ،سبز  ،طوسی  ،شتری  ،برنز و غیره) .در موارد دیگر باید پرنده را ابلق
در نظر گرفت .سایه روشن (انتقال تدریجی رنگ) زیر چانه و سینه در قناری های مالنینی و حاشیه رنگی بال ها
در قناریهای سفید استثناء هستند.

feather 1
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ليپوكروم  :قناری های تک رنگی که در پرهای پوششی خود هیچ اثری از رنگ متضاد با رنگ زمینه لیپوکرومیک
را نشان نمیدهند بهجز سفیدی روی پرهای پروازی و دم .این کتگوری شامل قناری های کاکل دار نیز می شود.
در فری پادوان  ،فیورینو  ،بناکاس و جیرالدیلو کاکل میتواند رنگ مالنینی داشته باشند مشروط بر اینکه رنگ
مالنینی از کاکل سرریز نشود.
مالنين  :قناری تک رنگ بدون هیچ اثری از لکه های لیپوکرومیک در پرهای پوششی را قناری مالنینی گویند.
رنگهای خفیف روشن زیر گلو و شکم باید خنثی در نظر گرفته شود.
ابلق  :اگر در پوشش پرنده از جمله پرهای پروازی و دم لکههای متضاد با رنگ زمینه لیپوکرومیک وجود داشته
باشد پرنده ابلق (پیبالد) 1نامیده میشود .اصطالحاتی که انواع ابلق را از یکدیگر متمایز می کند به شرح زیر است:
اگر رنگدانه لیپوکرومیک در پرهای پرنده غالب باشد ،ابلق طالیی ،ابلق پرتقالی ،ابلق سفید ،و اگر رنگدانه مالنین
در پرهای پرنده غالب باشد ،ابلق سبز  ،ابلق طوسی و ابلق شتری نامیده میشوند .در مجامع بین المللی ابتدا از نام
مربوط به رنگ غالب استفاده می شود.
لکه دار :در قوانین نمایشگاهی جایی که این کتگوری درج شده و همچنین در نقدها ،لکه دار2به نمونه ای گفته
میشود که در هر قسمت از بدن از جمله پرهای پروازی یا دم ،لکه ای کوچک یا رگه ای متضاد با رنگ زمینه
لیپوکرومی داشته باشد.

تركيب تيمي
در تمام نژادهای قناری فردار ،استم3باید چهار پرنده با رنگ یکسان داشته باشد یعنی :همه زرد ،همه پرتقالی،
همه سفید ،همه سبز ،همه شتری و غیره باشند .ترکیب یک تیم ابلق چنین خواهد بود :همه ابلق سبز  ،همه ابلق
لکه دار ،همه ابلق شتری ،البته رنگ زمینه لیپوکرومی لزوما باید در هر چهار پرنده یکسان باشد .در مورد نژادهای
کاکل دار هر چهار پرنده باید کاکل دار یا همگی بدون کاکل باشند .تیم متشکل از چهار پرنده با رنگ های متفاوت
(برخی سبز و برخی شتری) قابل داوری نیست.
توجه
ترکیب استم :اعضای تیم باید همگی از یک نژاد ،تایپ(4بدون کاکل یا کاکل دار) ،واریته(5همرنگ) ،یا ابلق با
سایه و لکه های همرنگ باشند .ابلق لیپوکروم بیش از  ٪50و ابلق مالنین با مالنین بیشتر از  .٪50در تیمهای
متشکل از پرنده های با مقادیر بیش از  %50مالنینی و یا بیش از  %50لیپوکرومیک قرار دارند .اندازهگیری با
دقت میلیمتری تقریبا غیرممکن خواهد بود با این حال ما معتقدیم که تجربه داور و پرورش دهنده در مورد این

piebald 1
STAINED 2
STAMM 3

Type 4
variety 5
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که آیا چهار عضو تیم به اندازه کافی همرنگ هستند تا به عنوان استم طبقه بندی شوند برای ارزیابی و تصمیم
گیری کافی است .چهار قناری با ترکیب مختلف از نظر اندازه و رنگ زمینه لیپوکرومی استم محسوب نمی شود
بنابراین قضاوت هم نمی شوند .این پرندگان به صورت انفرادی مورد ارزیابی قرار گرفته و می توانند در مراسم
اهدای جایزه قهرمانی در مسابقات انفرادی شرکت کنند.
رنگ آمیزی مصنوعی ممنوع نیست اما یکنواختی آن منوط به ارزیابی رنگ پرها است .به عبارت دیگر اگر رنگ
آمیزی یکنواخت نباشد یک پرنده خوش رنگ هیچ مزیتی ندارد و برای تیم نیز ضرر خواهد داشت.
نکته( :رنگ آميزی فری سوئيس ممنوع است)

موارد مربوط به پرهيز از داوری
 .1ویژگی های معمولی نژاد را ندارد.
 .2مانتل کامالً از دست رفته است.
 .3یک پهلو یا فینز مفقود شده دارد.
 .4فقدان آشکار پرهای پروازی یا دم را نشان دهد.
 .5در پرنده تغییرات واضح صورت گرفته است .پرنده تولک است.
 .6فرهای جابوت مانند وزش باد ،تنها به یک طرف بدن تمایل دارند.
 .7به دلیل نقص پا از هر نوع ،به ویژه به دلیل سفتی انگشت شست در نگهداشتن چوب نشیمن مشکل دارد.
 .8ناخن عقبی شکسته باشد.
 .9هر سه ناخن جلو شکسته باشد.
 .10عالئم نابینایی را نشان می دهد ،حتی اگر نابینایی یک طرفه باشد.
 .11هر نوع نقص بدنی (بدن دفرمه) وجود داشته باشد.
 .12آرایش دستی پرها (تخلفی که مستلزم تهیه گزارش توسط مدیر نمایشگاه است) که عالئم واضحی از آراستن
پرنده را نشان می دهد.
 .13در جیبر ایتالیا فقدان جابوت و یا زاویه معکوس دو طرفه در استخوان
 .14پرنده دارای عالئم آشکار بیماری است.
در اين موارد داور بايد از شروع يا ادامه داوری خودداری كند:
 .1گونه یا نژادهایی که داور برای قضاوت آنها واجد شرایط نیست.
 .2پرنده از نژادهایی است که در مسابقه شرکت نکرده اند.

double wing 1
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پاشنه1.

 .3پرنده با حلقه شناسایی نامعتبر یا با دو حلقه و یا با حلقه رنگی از سال های گذشته که در کتگوری مناسب
خود قرار ندارد.
 .4پرنده فاقد یک یا چند انگشت و یک یا چند ناخن است.
 .5پرنده نابینایی جزئی یا کلی دارد.
 .6فقدان قابل توجه پرهای بال و دم در پرنده دیده میشود.
 .7شرایط بهداشتی بد .محیط نامناسب  ،نور ناکافی یا دمای نامناسب .
در پایان عملیات داوری ،داور رتبهبندی را طبق آنچه که مقررات تعیین کرده است با تهیه گزارشی در دو نسخه
شامل تعداد پرنده های ارزیابی شده بر اساس نژاد و کتگوری تهیه میکند.
سيستم قضاوت با ارزش مثبت
سیستم داوری جهانی در سالهای اخیر به طور مؤثری نحوه بررسی آیتمهایی را که برای ارزیابی در نظر گرفته
شده بود تغییر داده است .در روش جدید نه برای کسر امتیاز و جریمه کردن نقص ها ،بلکه برای پاداش دادن به
شایستگی ها ترغیب می شویم .برای مثال :قبالً در آیتم  15امتیازی  ،کسر سه امتیاز را با عالمت منفی  3در فرم
داوری از آن آیتم حذف میکردیم اما اکنون امتیاز منفی  3در فرم داوری درج نمیشود .در نتیجه این روش
سیستمی را که به بهترین ویژگیها با امتیاز مثبت پاداش میدهد قابل قبولتر میکند.

روش داوری
داور میتواند روشی را که برای انجام عملیات داوری مناسب تر است انتخاب نماید .بمنظور راهنمایی و کسب تجربه
عملی دو مورد از بهترین روش های داوری به شرح زیر است:
داوری روی ميز معمولي
داوری که قصد دارد روش قضاوت روی میز معمولی را اتخاذ کند ،پرنده های متعلق به یک نژاد و کتگوری خاص
را انتخاب می کند .سپس با «نگاهی اجمالی» آنهایی را که به عقیده او سزاوارتر به نظر می رسند کنار می گذارد.
با این انتخاب ،او زمان کمتری را به ارزیابی پرنده های باقیمانده اختصاص میدهد و متعاقباً خود را وقف دسته
دوم خواهد کرد .پس از انتخاب اولیه در مرحله بعدی بهترین پرنده را انتخاب و امتیازی را که پرنده شایسته آن
است ،البته باالترین امتیاز را به او اختصاص می دهد" .دید اجمالی" که مستلزم شناخت عمیق نژاد است به
روشهای کمی متفاوت ،از یک پرنده به پرنده دیگر اتفاق می افتد .برای اکثر نژادهای فردار ،مشاهده پرنده هایی
که در قفس کنار یکدیگر قرار می گیرند از باال روش مناسبی است .با این روش تعداد زیادی از پرنده هایی که
دارای نقص در مانتل هستند و متاسفانه تعداد آنها همیشه زیاد هم هست از دریافت امتیاز باالی این آیتم محروم
و حذف می شوند و آنهایی که بهترین کیفیت را دارند برای سایر ویژگی ها مورد بررسی قرار می گیرند .مشاهده
همزمان از روبرو و پایین برای تعیین تقارن جابوت  ،شکم و پهلو ها و همچنین مرتب بودن پرهای گردن به ویژه
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در قناری های پوزیشنی ضروری است .به این ترتیب عملیات داوری سریع و بسیار دقیق انجام میشود .انتخاب
اول ممکن است برای برخی از نژادها بر اساس فرم بدنی و برای برخی دیگر بر اساس اندازه و یا آیتمهای دیگر
آسان باشد .در اینجا به این نکته اشاره می کنیم که هر نژادی دارای کاراکترهایی به نام "ویژگیهای نهفته" است
که داور متخصص باید آنها را شناسایی کرده و از این ویژگیها برای دریافت ایده جهت ارزش گذاری آیتمها استفاده
نماید .روشی که توضیح داده شد پرکاربردترین و سریعترین سیستم داوری است اما این روش باعث ایجاد ترس
و هیجان در پرنده ها میشود .پرهای آنها متفرق و بهم ریخته شده و ارزیابی جنب و جوش طبیعی آنها با مشکل
مواجه میشود.
داوری روی ميز بلند ( این روش به عنوان انتخاب ویژه برای بررسی قناریهای پوزیشنی مناسب است).

این روش برای بررسی نمونه های فردار پوزیشنی که بیش از هر نژاد دیگری به زمان بیشتر و نگاه اجمالی صحیح
نیاز دارد مورد استفاده قرار میگیرد .داوری که قصد استفاده از این روش را دارد نمونه ها را از فاصله ای که ایجاد
استرس نکند بررسی می کند .با انجام این کار ایده "ارزش کل نمونه های در معرض دید "1شکل می گیرد و با
شناسایی بهترین ها تعداد قفس ها را یادداشت می کند .البته این نژادها  ،فری جنوب  ،جیبر ایتالیا  ،جیبوسو
اسپانیا  ،بناکاس و جیرالدیلو هستند که بیشترین زمان را برای بررسی پوزیشن ،که باید به مدت طوالنی حفظ
نمایند به خود اختصاص میدهند( .این وضعیت چیزی است که روز بعد توسط عموم مشاهده می شود) .در سایر
نژادها مانند مالدو تنریفه و فری سوئیس زمانی که روی میز داوری آورده میشوند باید به آیتمهایی توجه داشت
که به دلیل تاثیر ویژگی جنب و جوش2به وضوح خود را متمایز میکنند .در طول بررسی روی میز بلند بهتر است
پرنده ای که قصد غذا خوردن یا بازی کردن دارد را ترغیب کنیم تا پوزیشن نمایشی به خود بگیرد .این درخواست
را میتوان با حرکت دادن انگشتان دست  ،کف زدن یا فریفتن او با عصای مخصوص انجام داد (اسپانیاییها در
آموزش قناریهای خود چنان استاد هستند که پرنده ها به محض دیدن عصا پوزیشن عالی را به دست میآورند).
بدینوسیله زمان از دست رفته تا حدی جبران می شود زیرا اختصاص وقت بیشتر و انتظار طوالنی برای تک تک
نمونه ها برای گرفتن پوزیشن نمایشی ضروری نخواهد بود .با این حال باید به پرنده هایی که در ردیفهای پایین
قفسه قرار دارند توجه بیشتری داشت زیرا محل قرارگیری قفس میتواند پوزیشن را تحت تأثیر قرار دهد .در پایان
اولین بررسی و انتخاب ،داور همه پرنده ها را روی میز آورده ،بهترینهایی را که قبالً عالمتگذاری شدهاند کنار
میگذارد و بقیه پرندگان را ارزیابی میکند .اگر در طول این عملیات چند پرنده عالی دیگر که قبالً به آنها توجه
نشده بود ،مشاهده شود .داور آنها را بین مواردی که برای رتبه بندی نهایی کنار گذاشته است ،قرار می دهد .روش
قضاوت قفسهای (ارزیابی روی میز بلند) شناسایی و شایستگی «بهترین ویژگیها» را دنبال میکند اما به شما این
امکان را نمیدهد تا آیتمهای دیگر فرم داوری که باید روی میز داوری معمولی بررسی و ارزیابی شوند را به خوبی
مشاهده کنید.
total value of the exposed subjects 1
carriage 2
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داور اعزامي به نمايشگاه برای داوری بايد:
• روز اعالم شده در ساعت  8.30صبح در محل برگزاری حاضر شود.
• کارت شناسایی داوری همراه داشته باشد.
• مدارک الزم جهت آغاز داوری را امضاء و مهر کند.
• فرم تایید شده تعداد پرنده ها و کتگوری تعیین شده توسط رئیس کمیته داوران را دریافت کند.
• طبقه بندی نهایی برای نژادهای مورد قضاوت را انجام دهد.
• در پایان فعالیت خود ،فرم گزارش داوری ارائه شده را تکمیل و به مدیر نمایشگاه تحویل دهد.
داور باید از هرگونه حذف یا اصالح در فرم داوری خودداری کند .اگر فکر می کند که باید نظر خود را تغییر دهد
فرم را از بین برده و فرم جدید پر کند .البته این امر فقط قبل از تدوین گزارش نهایی امکان پذیر است .داور قبل
از اینکه پرنده را به جایگاه خود بازگرداند باید برای جلوگیری از تکرار قضاوت مجدد ،برچسب چسبانده شده به
قفس را با عالمت ضربدر یا عالمت دیگری نشانه گذاری کند .داور باید از فرمهای استاندارد استفاده کند .در
صورت اتمام فرم داوری ،داور می تواند از رئیس کمیته داوران و مدیر نمایشگاه مجوز استفاده از پشت فرم های
سایر نژادها یا راه حل دیگر را بخواهد.

معيارهای عددی
موضوع بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قضاوت عددی از طریق تخصیص امتیاز به مفاهیم
اسمی اشاره شده در جدول ارزیابی( 1:عالی ،خیلی خوب  ،خوب  ،کافی  ،ناکافی) و متناسب با مقادیر عددی که
برای هر یک از آیتمها پیش بینی شده است ،محقق میشود .داور باید به ارزش عددی هر آیتم توجه ویژه داشته
باشد تا جریمه متناسب با آن را اعمال کند .به عنوان مثال  :اگر آیتمی از یک ویژگی خاص  15امتیاز یا برعکس
 5امتیاز داشته باشد .کسر امتیاز برای این ویژگی خاص ارزش های عددی متفاوتی دارد .اگر آیتم  5امتیازی
باشد ،قضاوت سه برابر سخت تر از آیتم  15امتیازی است .البته این موضوع داور با تجربه را نگران نمی کند بلکه
باید برای داور جوان نگران کننده باشد تا با اجرای صحیح قوانین ،آیین نامه ها و کسب تجربه کافی ،اعتباری که
مورد تایید کمیته داوران باشد را در این ارزشیابی کسب نماید .مقایسه پارامترهای این جدول با ارزیابی شخصی
یعنی :اگر هر داور معیارهای شخصی خود را در نظر بگیرد و اعمال کند روشن است که در واقع چه آسیبی به این
پارامترها وارد می شود .در ارزیابی برای دستیابی به باالترین یکنواختی ممکن در کمترین زمان ضروری است که
داور مفاهیم این جدول را درک کند و برای هر آیتم به یکی از پنج مفهوم اسمی این جدول برسد .وی پس از
انجام این کار و با استفاده از مقادیر مندرج در جدول درک می کند که حداکثر یا حداقل نمره را باید به کدام

Evaluation table 1
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آیتم اختصاص دهد .زمانی که داور به یکی از این پنج آیتم در ارزیابی نسبی دست یابد ،دیگر از حدود جریمه
نسبی فراتر نمیرود .تنها از این طریق می توان به حداکثر یکنواختی در قضاوت دست یافت.

جدول ارزيابي
ناکافی

کافی

خوب

خیلی خوب

عالی

امتیاز کامل

2
6-5
8
13-12
18-17

3
7
10-9
15
20-19

4
8
12-11
16
21

5
9
13
17
22

5
10
14
19-18
23

5
10
15
20
25

این جدول برای درک نسبت پارامترهای نژادهایی که موارد ارزیابی متعددی دارند ،معرفی میشود .ارزیابی بسیار خوب تجربی است.

بنابراین داور جوان باید سعی کند که به استفاده از اصطالحات و مفاهیم ارائه شده در جدول ارزیابی عادت کند
تا در مدت زمان کوتاهی این شیوه برای داور جوان طبیعی شده و اولین قدم مهم برداشته شود .متأسفانه نسبت
دادن یک مفهوم واحد به هر یک از آیتمهای این جدول برای درک مقادیر عددی آن دشوار است .به عنوان مثال:
ممکن است این شک وجود داشته باشد که آیا صفت عالی یا صفت خیلی خوب را باید برای کدام مقدار عددی
تعریف کرد؟ آیا ارزش عددی خوب با کافی برابر است؟ درک این مفاهیم تنها با مشورت و تبادل نظر با مجرب
ترین داوران با تجربه ای که همیشه معلم بی بدیل خواهند ماند محقق می شود.
در پایین فرم داوری محلی برای حاشیه نویسی وجود دارد .اگر داور الزم بداند که در مورد امتیاز آیتم خاصی به
پرورش دهنده توضیحاتی بدهد ،بهتر است از این محل استفاده کند .به این ترتیب پرورش دهنده بهتر می تواند
نتیجه به دست آمده را درک کند .همه پرنده های ارائه شده باید قضاوت شوند و داور باید به خاطر داشته باشد
که پرورش دهنده برای اطالع از ارزش کیفی پرنده های ارائه شده خود ،هزینه ثبت نام پرداخت کرده و با پرداخت
این هزینه اجازه تحقق رویداد و در نتیجه ارزیابی آنها را داده است.

پرنده هايي كه در يک روز قضاوت مي شوند.
تعداد قناری فرداری که باید در یک روز مورد ارزیابی قرار گیرند  100قطعه ،و اگر پوزیشنی باشند  80قطعه است.
اگر از داور ارزشیابی دقیق و جامع انتظار می رود و برای اینکه انتقاد پرورش دهنده ها را در پی نداشته باشد،
نمی تواند از این محدودیت فراتر رود.
از سوی دیگر انجمن ها کامالً از این تعداد آگاه هستند و بدون استثنا موظفند تعداد داور مورد نیاز را نسبت به
تعداد پرندگان برنامه ریزی کنند .فقط در موارد نادر و خاص و به دعوت رئیس کمیته داوران یا مسئول نمایشگاه
می توان استثنایی برای این قاعده قائل شد.
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نژادهای فردار با فرم بدن خاص

THE CURLED SHAPE RACES 1
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1

فری شمال هلند
ابتدا این نژاد توضیح داده می شود .هم به این دلیل که قدیمی ترین قناری فردار است و هم به دلیل اینکه بوسیله
آن می توانیم بیان الگوی شماتیک پنج ناحیه فردار اصلی (که همیشه باید در هر نژاد وجود داشته باشد) را
تشخیص دهیم ،این در حالیست که پرهای مناطق باقی مانده باید کامال صاف باقی بمانند .به طور کلی هر چه
تضاد بین نواحی صاف و فردار یک نمونه مشهودتر باشد فرها نیز غنی تر خواهند شد و البته بررسی نمونه نیز
ارزشمندتر خواهد بود.

بنابراین قناری فری شمال سادهترین نوع ارزیابی را دارد و شاید به همین دلیل است که داوران عادت کردهاند
ابتدا این نژاد را قضاوت کنند.

در بین نژادهای فردار ،این نژاد "الگو" و "مالک" همه مشاهدات است و نقاط قوت و ضعف خود را به وضوح بیان
می کند.
واکنش و حرکات پرنده نشان دهنده چابکی و نشاط آن است .در ارزیابی این پرنده کمی صبر و حوصله الزم است
زیرا خلق و خوی این نژاد ،آن را در حضور مردم (به ویژه مردان) بی قرار می کند.

فرها در  5ناحیه به فرم "آستین پف کرده" در اطراف سینه تشکیل می شوند .بدن را می توان به  4ناحیه با طول
تقریباً مساوی تقسیم کرد که عبارتند از :سر و گردن ،ناحیه فردار ،تنه و دم .این موارد استاندارد با جزئیات

بیشتری توضیح داده خواهند شد زیرا فری شمال همیشه یک کاراکتر ویژه و راهنمایی برای سایر نژادهای فردار
شناخته می شود.

قفس نمايشگاه
ارتفاع 30 :سانتی متر

طول 40 :سانتی متر

عرض 25 :سانتی متر

دو چوب نشیمن گرد با قطر  12میلی متر .در یک ارتفاع با فاصله حدود  13سانتی متر پایین تر از سقف قفس.

حلقه نوع  Xبا قطر داخلی  3.1میلی متر .قطر خارجی  4.1میلی متر و ارتفاع  4.2میلی متر
همه رنگ ها مجاز است.

شرايط عمومي

تمیزی ،سرزندگی ،سالمتی 5 ،امتیاز
عیوب مربوط به این آیتم همیشه باید به طور قطعی شناسایی شود ،زیرا قناری کثیف یا در شرایط بهداشتی
نامناسب نباید در معرض قضاوت قرار گیرد .یک فری شمالی خوب در قفس نمایشی هم نباید کثیف باشد.

هر گونه عالئم بیماری به معنای رد صالحیت است.
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جدول توصيفي
مانتل باید در پشت محدود شود ،یعنی نباید تا گردن یا روی دمگاه امتداد داشته باشد ،در غیر

مانتل
15

اینصورت باعث تغییر شکل «ناحیه فردار» میشود .همانطور که قبالً گفته شد فرهای این نژاد باید
مانند «پف آستین» کامالً مشخص باشد .عیوب اصلی را می توان به شرح زیر تقسیم کرد:
الف) مانتل متقارن در طرح کلی ،اما کمبود فر دارد یا در قسمت هایی معیوب است.
ب) مانتل نامتقارن است.
حجیم  ،کامل  ،متقارن و به خوبی برجسته است .به خاطر داشته باشید که جابوت باید در تمام

جابوت

قسمت ها بسته باشد  ،بنابر این شبیه نیمه پوست یک گردوی بزرگ است که در مرکز سینه کاشته

فينز (پهلوها)

بلند و متقارن  ،به خوبی در اطراف بالها باال می رود .نبود یک پهلو منجر به رد صالحیت می شود.

15

15
پوزيشن
15

سايز
10

شده و بیشترین تحدب را روی گردن دارد.

با این حال بهتر است مطمئن شوید که یکطرف پهلو از بین نرفته یا توسط بالها له نشده است.
مغرور  ،استوار  ،سر و گردن در یک خط  ،زاویه افقی نسبت به چوب نشیمن حدود  50تا  60درجه.
این ویژگی در صورتی تحقق می یابد که بخش های مختلف بدن در امتداد خوبی قرار داشته باشند.
جنب و جوش این نژاد به دلیل خلق و خوی پرنده و بیانگر غرور این نژاد است.
طول  17سانتی متر است .با این حال در جنس نر قطعا طول  17سانتی متر ممکن است ضعیف در
نظر گرفته شود .اگر طول عالی اما از نظر فر ضعیف باشد ،بدن پرنده کم حجم به نظر می رسد.

بنابر این با وجود طول مناسب نمی توان سایز آن را عالی در نظر گرفت.
سر متناسب با بدن ،گرد و صاف است.

سر و گردن
10

پرهای شکمي
10

دم
5

شرايط عمومي
5

گردن پرهای صاف و مناسب دارد .وجود خط چشم در صورتی ارزشمند است که به صورت یک رگه
کوچک فرورفته و محدود به چند میلی متر ظاهر شود .در عوض گونه تا حدی برآمده که ایدهای از

پرهای فردار را نشان دهد نقص محسوب میشود.
پرها صاف و چسبیده به بدن است.

صاف ،همگن ،کامل و متناسب با بدن .ترجیحاً دوشاخه یا چنگالی نباشد .پرهای خروسی ندارد.

پرهای زیر دم چسبیده و منظم است.

خوب به قفس عادت کرده ،تمیز و سالم.
همه رنگ ها مجاز است.
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فری پاريسي
قناری های فردار پاریسی که معموالً پاریسی نامیده می شوند یکی از تحسین برانگیزترین قناری ها در نمایشگاه
ها هستند و درباره آنها بسیار نوشته و بحث شده است .این گونه یک نژاد قدیمی است که با دو ویژگی اساسی

یعنی اندازه بزرگ و پوشش فر در تمام نواحی بدن که همیشه باید در این نژاد ارزشمند وجود داشته باشد شناخته
می شود .اصرار بر این نکته ضروری است که فری پاریسی عالوه بر طول باید در سه قسمت تناسب و هماهنگی

داشته باشد که ناظران تا حدودی متخصص را یکی پس از دیگری به سمت بررسی و مقایسه سوق دهد .این
قسمت ها عبارتند از (سر  ،تنه  ،دم) که باید با یکدیگر تناسب هارمونیک داشته باشند .به عنوان مثال :یک سر

بزرگ برای یک پرنده با دم معمولی و یا برعکس ،بسیاری از هارمونی ها را از بین می برد .یک جابوت با پرهای
شکمی" له شده" باعث می شود قناری به طور نامتناسبی "دراز و معیوب" به نظر برسد .ارزیابی عمومی فرها برای
کسانی که تجربه پرورش ندارند آسان نیست.
جا دارد بر این مفاهیم پافشاری کنیم تا بتوانیم یک فری پاریسی بزرگ با فرهای زیبا و فراوان را از یک فری

پاریسی مثالً فقط «پر از فر» تشخیص دهیم .به طور کامال واضح منظور از این عبارت تحقیرآمیز این است که هر
ناحیه باید فرهایی داشته باشد که به خوبی استاندارد های خود را تعریف کند .به جز آن دسته از ویژگی هایی که
ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند ،فرهای اصلی و استاندارد به اندازه کافی ارزشمند باقی می مانند .بدون شک

این امتیازی است که این نژاد سزاوار آن است .همچنین امتیازی است که گاهی اوقات مورد سوء استفاده قرار
گرفته و سوء تفاهم ایجاد میکند و ما در اینجا قصد داریم آن را روشن کنیم تا پس از آن فرد کم تجربه به اندازه

کافی ایده دقیقی از ارزش کلی پرنده داشته باشد .بخاطر داشته باشید که بررسی اولیه پرنده مربوط به هماهنگی
سه قسمت تنه  ،پرها و فرهای اصلی است.

قفس نمايشگاه
ارتفاع 30 :سانتی متر  ،طول 40 :سانتی متر  ،عمق 25 :سانتی متر
دو چوب نشیمن گرد قطر  12میلی متر .در یک سطح با فاصله حدود  11سانتی متر از هم قرار می گیرد.
حلقه نوع  Tبا قطر داخلی  3.4میلی متر  ،قطر بیرونی  4.5میلی متر و ارتفاع  5.6میلی متر

شرايط عمومي

این آیتم در فری پاریسی عمدتاً به تمیزی پرهای محوطه شکمی مربوط می شود ،تمیزی که شامل فرهای پرنده
نیز می شود .بنابر این در ارزیابی پرنده کسر امتیاز به دو آیتم منتهی میشود ،یکی آیتم جابوت و دیگری پرهای
ناحیه شکمی .برای داور قابل قبول نیست که قناریهایی که پرهای فری دارند نتوانند خود را در طول اقامت در
قفس نمایش یا در لحظه اجابت مزاج تمیز نگه دارند .مانند هر نژاد دیگری ،یک نمونه کثیف به خصوص در ناحیه

شکمی بسیار زشت است به خصوص در نمایشگاه.

24

جدول توصيفي
سر :درشت ،و فر دار که شکل یک کاله را نشان می دهد ،از پرهایی پوشیده شده
سر ،يقه

سبيل های كناری
15

است که از یک سمت به طرف دیگر سر خم و یا در هر دو جهت خم می شوند .سر

به خوبی روی تنه با گردنی حجیم که توسط یقه ای از پرهای در حال رشد به سمت
باال احاطه شده است.

گونه ها به خوبی با پرهای بلند و انبوه پر شده تا جلوه ای از سبیل های کناری را
ایجاد کنند .منقار قوی.

مانتل ،شانه و

دسته گل پشتي
15

جابوت
15

فينز (پهلو ها)
15

پرهای خروسي،

دسته پر زيرين و شلوارك
10

پا  ،دم
و بالها
10

فرم ،پوزيشن و سايز
10

پرها و

شرايط عمومي
10

مانتل :پهن  ،متشکل از پرهای بلندی که دو سوم طول بالها را می پوشانند و به شکل متقارن
از قسمت مرکزی پشت به سمت بیرون می افتند.

دسته گل پشتی 1:از پرهای فراوانی که در پایه مانتل ،بین بالها به سمت چپ و راست میریزند

تشکیل می شود.
پرزرق و برق  ،با چیدمان خوب ،فرهای بلندی که به طور متقارن به سمت جلو و در مرکز

سینه خم می شوند تا ظاهری بسته به جابوت بدهند .از سوی دیگر در نژاد پاریسی  ،فرهای
جابوت و شکمی باید به صورت یک واحد بزرگ ظاهر شوند .یعنی یک جابوت منفرد که کل

ناحیه شکمی را می پوشاند (جابوت بزرگ).

فرهای بلند ،پهن و متقارن که به خوبی در پهلوها قرار می گیرند و تا آنجا که ممکن است
به سمت باال و پشت کشیده می شوند.
پرهای خروسی 2:پرهای بلند و فراوانی که از دو طرف ریشه دم آویزان است.
3

دسته پر زیرین :دسته گلی از پرهای کرکی فشرده که در ریشه دم نمایان می شود.

شلوارک 4:پرهای فراوان ناحیه ران که هیچ حفره ای در زیر شکم باقی نمی گذارد.

پاها و پنجه ها :بلند و مستحکم با رانهای پردار و ناخن های پیچیده .ناخن های معمولی
فقط روی انگشتان جلو مجاز است.

دم :بلند  ،پهن با انتهای مربعی  ،در امتداد خط پشت.

بالها :بلند  ،زیاد از حد از یکدیگر عبور نمی کنند.
اندازه :تا حد امکان بزرگ ،حداقل  19سانتی متر.

فرم :تناسب در همه قسمتهای بدن.

پوزیشن :نیمه ایستاده  ،با متانت و ظاهری باشکوه.
پر :فراوان ،حجیم و ابریشمی.
شرایط :تمیز و سالم.

همه رنگ ها مجاز است.

Bouquet 1
Cock feathers 2
Olive 3
Culotte 4
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فری پادوان
پادوان یکی از چهار نژاد فردار ایتالیایی موجود در جهان پرنده شناسی و از افتخارات ایتالیایی هاست که دو
کتگوری دارد :کاکل دار و بدون کاکل .در این نژاد مفهوم "سر و گردن" بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده
است .از ویژگی های خاص دیگر این نژاد  ،سر و یقه1است که توسط کلوپ پادوان مشخص شده است .بنابراین
معلوم میشود که آیتم یقه در حالی که بخشی از فرهای ثانویه است یکی از ویژگی های ضروری استاندارد این
نژاد است .بنابراین در مرحله مقدماتی ،نمونه های بدون یقه نباید به هیچ یک از انواع قناری فری با پنج ناحیه
فردار اختصاص داده شوند .این تصمیم به منظور حفظ خلوص نژادی این پرنده که در سال های اخیر آمیختگی
های زیادی را تجربه کرده ،گرفته شده است.
پرنده کاکل دار با کاکل مالنین باید تک رنگ در نظر گرفته شود و رنگ مالنین هرگز نباید از ناحیه کاکل سرریز
شود .درعوض پرنده بدون کاکل با تاج مالنین باید ابلق در نظر گرفته شود .بنابر این یک پادوان بدون کاکل
لیپوکرومیک نباید اثری از رنگ متضاد با پس زمینه در تاج سر را نشان دهد.
قفس نمايشگاه
ارتفاع 30 :سانتی متر.
طول 40 :سانتی متر
عرض 25 :سانتی متر
دو عدد چوب نشیمن در ارتفاع  11سانتی متر با قطر  12میلی متر.
حلقه نوع  Xبا قطر داخلی  3.1میلی متر .قطر خارجی  4.1میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است.
شرايط عمومي
تمیزی ،شادابی ،سالمتی 5 ،امتیاز
عیوب مربوط به این آیتم همیشه باید به طور قطعی شناسایی شود ،زیرا قناری کثیف یا در شرایط بهداشتی

نامناسب نباید در معرض ارزیابی قرار بگیرد .یک پادوان فردار خوب ،در قفس نمایش نباید کثیف باشد .هر گونه
عالئم بیماری به معنای رد صالحیت است.

collar 1
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سر ،گردن و يقه
20
پرهای پوششي
10

سايز
10

پوزيشن
10

جابوت
10

مانتل
10
فينز(پهلوها)
10

بالها

کاکل دار :خوش فرم و متقارن در مرکز سر قرار دارد و قسمتی از منقار و چشمها را
می پوشاند .ریزش کمی از کاکل روی پس سر قابل قبول است.

بدون کاکل :گرد و درشت با ابروی قابل مشاهده.

گردن :پرهای بدون فر و صاف که یقه به خوبی روی آن نمایش داده میشود.

پرها ابریشمی ،حجیم و فشرده در ناحیه شکمی به طرف باال برآمده میشوند بدون اینکه
در پرهای ناحیه جابوت ادغام شود .همه رنگها مجاز هستند.
سایز  18تا  19سانتیمتر .سایز نژاد پادوان با فری شمالی ،نژادی که فری پادوان با آن
قرابت نزدیک دارد ،مقایسه میشود.
کامال راست می ایستد .سر ،تنه و دم در یک خط قرار دارند .با زاویه  65درجه نسبت
به چوب نشیمن.
فرهای فراوان و برجسته نشانه جابوت حجیم و خوب است .جدایی فرهای جابوت و
فرهای ناحیه شکمی به وضوح قابل مشاهده است.
حجیم و متقارن که از ناحیه مرکزی پشت روی شانه ها میریزد و دو سوم از پشت را
می پوشاند.

حجیم و متقارن ،برآمده در اطراف بالها.
بلند و کامال چسبیده به بدن.

5
پاها
5
دم
5

شرايط عمومي
5

پوشش خوب پر در ناحیه ران .یک پوشش پر خوب یک چهارم از پا را قابل مشاهده
میکند .مچ  ،پنجه و ناخنها قوی ،ناخن ها نباید پیچیده باشند.

دم بلند و پهن  ،پرهای خروسی قابل مشاهده.
آرام  ،پاکیزه و سالمت.
همه رنگها مجاز است ،شامل ابلق هم میشود.
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فری فيورينو
قناری فیورینو در سال  1984در ایتالیا و پس از آن در سال  1989توسط  COM-OMJبه رسمیت شناخته شد.
این پرنده ،سومین قناری فردار ایتالیایی بعد از جیبر ایتالیا و فری پادوان و قبل از فری غول پیکر ایتالیایی است

که به رسمیت شناخته شده است .کوچکترین قناری فری با طول حدود  13سانتی متر ،بنابر این  4سانتیمتر
کوچک تر از فری شمال است .این نژاد دو کتگوری کاکل دار و بدون کاکل دارد.

همانطور که قبال گفته شد فرم بدن و حالت پرنده مانند فری شمال اما کوچک تر از آن است .فری شمال  17تا
 18سانتی متر طول دارد .با توجه به اندازه گیری انجام شده بر اساس استانداردهای بین المللی پرنده شناسی

یعنی :نمونه خوابیده روی میز و با گردنی کامال کشیده که از هر انحنایی محروم است اندازه گیری شده و طول
حدود  14سانتی متر را نشان داده است .در واقع زمانی که حیوان روی چوب نشیمن با مهره های گردنی که
بصورت  Sخمیده شده اند قرار دارد همان  13سانتی متر است .در زمان معرفی این نژاد از این روش ساده برای
ارزیابی و توصیف این پرنده توسط همه پرورش دهنده ها استفاده میشد.

قفس نمايشگاه
ارتفاع 30 :سانتی متر

طول 40 :سانتی متر

عرض 25 :سانتی متر

دو چوب نشیمن گرد قطر  12میلی متر .در یک ارتفاع با فاصله حدود  13سانتی متر پایین تر از سقف قفس.

حلقه نوع  Bبا قطر داخلی  2/9میلیمتر  ،قطر خارجی  4میلیمتر  ،ارتفاع 4/2میلیمتر.
همه رنگ ها مجاز است.

شرايط عمومي
تمیزی ،سرزندگی ،سالمتی 5 ،امتیاز

عیوب مربوط به این آیتم همیشه باید به طور قطعی شناسایی شود ،زیرا قناری کثیف یا در شرایط بهداشتی
نامناسب نباید در معرض ارزیابی قرار گیرد .یک قناری فیورینوی خوب در قفس نمایش نباید کثیف باشد .هر
گونه عالئم بیماری به معنای رد صالحیت است.

30

جدول توصيفي
حداکثر  13سانتی متر

سايز و فرم بدن

متقارن و کامال دارای تناسب.

15

کاکل :کامال گرد با نقطه مرکزی در سر ،چشم ها قابل تشخیص هستند.
بدون کاکل :سر گرد  ،و ابروهای برجسته دارد.

گردن :با پرهای تمیز و صاف به خوبی سر و جابوت را از یکدیگر جدا میکند.

سر  ،گردن و كاكل

کاکل باید کامال گرد باشد .به عبارت دیگر ،کاکل های «خمیده به جلو» یعنی «نعل
اسبی» را باید معیوب دانست .قناری کاکل دار با سر مالنین باید تک رنگ در نظر

15

گرفته شود اما رنگدانه مالنین هرگز نباید به خارج از کاکل سرریز شود در غیر این
صورت ابلق محسوب می شود .رنگ مالنین روی سر قناری بدون کاکل را باید ابلق
در نظر گرفت.

پوزيشن  ،حالت كلي
10
پرهای پوششي
10
مانتل
10
فينز (پهلوها)
10
جابوت
10

بالها
5

پاها
5

دم
5

شرايط عمومي
5

1

حالت ایستادن نسبت به چوب نشیمن در زاویه ( 55درجه) ،گردن ،پشت و دم با هم
تشکیل یک خط مستقیم را میدهند.
پرها ابریشمی و حجیم هستند .قسمت های بدون فر ،دارای پرهای صاف و چسبیده
است.
حجیم و متقارن در طول پشت گسترش می یابد.
حجیم و متقارن ،رو به باال به سمت بالها می رود.
کامال متقارن ،به حالت نیمه پوست گردو ،متراکم در جلوی سینه.
محکم به بدن چسبیده اند بدون اینکه از یکدیگر عبور کنند.

بلند ،با انگشتان و پنجه های قوی.
کوتاه و باریک ،در راستای پشت .پرهای خروسی مجاز است.
تمیز و سالم.

همه رنگ ها مجاز است.

posture 1

31

شرح تصويری

32

فری مهرينگر
انجمن پرورش دهندگان قناری و پرندگان آلمان این نژاد را کلمه به کلمه اینگونه توصیف و استاندارد های آن را
مشخص می کند( :ترجمه دقیق متن آلمانی) .مهرینگر یک نژاد جدید از قناری های فردار است ،در واقع باید یک
"مینی فری" راست قامت باشد که همه رنگ ها از جمله رنگ ابلق آن مجاز است .این نژاد بین سال های 1983
تا  1989از تالقی فری پاریس  ،فری شمال  ،قناری های سیاه و گالستر متولد شد .نام آن از محل زندگی کارل
فرانکه که خالق آن است گرفته شده است.
بنابراین مهرینگر با آیتم های خاص استاندارد آلمانی شرح داده می شود:
سايز :مهرینگر  13سانتی متر طول دارد .پر :حجیم و ابریشمی است .بالها :متناسب با بدن و از یکدیگر عبور نمی کنند.

فينز  :پرهای نگهدارنده باالی ران ها قرار دارند ،حجیم هستند و از دو طرف به طور متقارن به طرف باال متمایل اند.

فر سينه و شکم :در فر سینه ،پرها به طور متقارن از دو طرف بدن در وسط سینه جمع می شوند و در آنجا همدیگر را
لمس می کنند و در محوطه شکمی با شرایط ویژه ای قرار دارند.

مانتل :مانتل پرنده حجیم است و بطور مجزا به دو قسمت متقارن و مساوی تقسیم می شود .این فرها به طرفین بدن تمایل
دارند .دسته گل پشتی یک فر مکمل است که در پایه مانتل قرار دارد .این فرهای ثانویه از پرهای بسیار نرم تشکیل شده

است .سر و گردن :مهرینگر دارای یک سر پهن و کامالً فردار است که با سایر قسمتهای بدن تناسب دارد .بخش دیگری از

پرها ،فرهای سر و گونه ها (ریش) هستند ،فرهایی که از دو طرف گونه ها بیرون زده اند .یقه به شکلی ویژه فرهای گردن را
در فرهای تنه ادغام میکند.

پاها :پاها کوتاه و رانها پردار هستند .ناخن های کوتاه شده دلیلی برای حذف پرنده نیستند .ناخن ها باید کوتاه شوند.
دم :دم بسته و شکاف دار است .پرهای خروسی در دو طرف دم وجود دارد.

پوزيشن :استوار  ،سر ،پشت و دم یک خط مستقیم را تشکیل می دهند.

شرايط عمومي :پرنده تمیز است و در شرایط خوب و سازگار با قفس ظاهر می شود.

قفس نمايشگاه

طول 40 :سانتی متر.
ارتفاع 30 :سانتی متر.

عرض 25 :سانتی متر.

دو چوب نشیمن در ارتفاع  11سانتی متر با قطر  12میلی متر.
حلقه نوع  Xبا قطر داخلی  3.1میلی متر ،قطر خارجی  4.1میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است.

قفس نمایش :تیپ  1یا "قفس بوردر تیپ ( "2قفس نیمه گنبدی.)1
همه رنگ ها پذیرفته می شود.

Half dome 1
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جدول توصيفي
سايز

 13سانتی متر

20

مانتل و دسته گل
پشتي

1

15
جابوت و
محوطه شکمي

فرهای پشت تا حد امکان باید برجسته و بلند باشد .مانتل باید بصورت طولی پشت
را به نصف تقسیم کرده و در دو طرف متقارن باشد .دسته گل پشتی باید از پرهای

نرم تشکیل شده و در پایه مانتل به چپ و راست دم ریخته شود.
پرهای دو طرف سینه به سمت مرکز قفسه سینه خمیده و یکدیگر را لمس می کنند.
شکم نیز به همین ترتیب حجیم میشود.

15

فينز (پهلوها)
15

فینزها در باالی ران قرار دارند ،حجیم اند و به شکل متقارن در دوطرف پهلو به سمت

باال میروند.

سر مهرینگر نسبتاً بزرگ و به خوبی فردار شده است و با بقیه بدن هماهنگ است.

سر ،يقه و سبيل
10

سر روی شانه ها قرار دارد و در پایه توسط پرهایی احاطه شده است که به سمت باال
خم می شوند و یقه را شکل می دهند.

گونه ها به خوبی پر شده اند و جلوه سبیل های کناری را شکل میدهند.

پاها

پاهای کوتاه  ،با ران هایی که بخوبی با پر پوشیده شده اند.

دم

دم پهن و محکم است .پرهای خروسی در دو طرف دم خود را نمایش می دهند.

5
5
پوزيشن
5
پرهای پوششي
5
شرايط عمومي
5

پرنده نسبتا عمودی می ایستد .سر ،پشت و دم در یک خط راست قرار دارند.

پرها ابریشمی و حجیم هستند.
بهترین حالت سالمت و شادابی نشان داده شود.
همه رنگ ها مجاز است.

bouquet 1
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فری روجتو
روجتو یک نمونه کوچک از قناری های فردار است که منشاء آن ایتالیاست .این نژاد در تمام رنگ ها از جمله ابلق
مجاز است .سایز نشان دهنده فرم هماهنگ پرنده با همه اجزای بدن است تا زیبایی پرنده را برجسته کند .شاخص
اندازه گیری پرنده طول است.
تأکید می شود از آنجایی که سایز این نژاد دارای اهمیت ویژه ای است ،بیشترین امتیاز به این آیتم تعلق دارد.
یقه در پرهای سر ،گردن و پرهای سینه و پشت ادغام می شود .وقتی از روبرو به سر پرنده نگاه میکنیم پرها باید
مانند فنجان به نظر برسند .پرنده ای که مانتل "گل رز نیمه باز" را ارائه می دهد ممکن است تنها با  1یا  2امتیاز
جریمه شود .دسته پر پشتی و پوشش ران (شلوارک) باید کامال پر و پف دار باشند.
این پرنده نسخه مینیاتوری قناری آجی ایتالیایی است که توسط پرورش دهندگان و عالقه مندان ایتالیایی به
فدراسیون جهانی پرنده شناسی ارائه شد و پس از سه سال ارزیابی استانداردهای آن در نمایشگاه های معتبر بین
المللی به عنوان نژاد جدید ایتالیایی به ثبت رسید.

قفس نمايشگاه

طول 40 :سانتی متر.

ارتفاع 30 :سانتی متر.

عرض 25 :سانتی متر

دو عدد چوب نشیمن گرد با قطر  12میلی متر در یک سطح و با فاصله حدود  13سانتی متر از باالی قفس قرار

داده می شود.

حلقه نوع  Bبا قطر داخلی  2.9میلی متر  ،قطر خارجی  4.0میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است.
شرايط عمومي
تمیزی ،سرزندگی ،سالمتی 5 ،امتیاز
عیوب مربوط به این آیتم همیشه باید به طور قطعی شناسایی شود ،زیرا قناری کثیف یا در شرایط بهداشتی

نامناسب نباید در معرض ارزیابی قرار گیرد .یک قناری روجتوی خوب در قفس نمایش نباید کثیف باشد .هر
گونه عالئم بیماری به معنای رد صالحیت است.
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جدول توصيفي
سايز
20
سر  ،گردن و يقه
20

طول  15سانتی متر یا کمتر ،با حداکثر نمایش ویژگیهای یک قناری آجی در کوچکترین
سایز.
سر حجیم با هود(1کاپشن) یا (کاله بارونی) کامل و متغییر های آن .پرهای گونه و یقه
مشخص و قابل توجه در کنار و جلوی گردن باید جلب توجه کند .یقه باید متناسب با سر
پرنده باشد و تا حد امکان سر را احاطه کند.
در ناحیه مانتل دو دسته پر متقارن وجود دارد .ویژگی که از پرهای بلند و پهن و با کیفیت

مانتل و گل رز
10

باال شکل میگیرد و در پشت با شعاعی هم مرکز شبیه به گلبرگ های گل نمایان می شود.
گرانبهاترین نوع مانتل سه چهارم از پشت را می پوشاند و در پشت به فرم یک  Vمعکوس
پایان می یابد .مانتل (رز) 2هر چه منظم تر و بزرگ تر باشد ارزش آن بیشتر است.

فينز (پهلوها)
10
جابوت و محوطه
شکمي
10

پوزيشن
5

متقارن  ،ضخیم و پهن .پر های پهلویی گواه کیفیت واقعی پر هستند زیرا فقط با ساختار
خوب پر می توان شکل هماهنگ آنها را به دست آورد.
جابوت کامل و متقارن که تا ناحیه شکمی کشیده شده است .پرهای سینه از طرفین به
سمت باال و جلو جمع می شوند و در ناحیه مرکزی یقه بسته می شوند .پرهای ناحیه

شکمی 3تماما به جابوت یا پیش بند4متصل می شوند.

استوار همراه با حرکات چابک  ،زاویه ایست کمتر از  60درجه .دم در راستای بدن یا کمی
آویزان حمل می شود.

پرهای پوششي

ابریشمی و حجیم .پرنده ای که این ویژگی ها را ندارد قبالً به طور ضمنی با در نظر گرفتن

بالها

سالم ،نه حالت افتاده و نه از روی هم عبور کنند .کامل با پرهای سالم و به خوبی چسبیده

پاها

از نظر ظاهری بی نقص .پاهایی که به خوبی با بدن هماهنگ و برای یک پرنده کوچک

5
5

کیفیت پر جریمه شده است .از این آیتم باید فقط برای ارزیابی

شلوارک5استفاده

شود.

به بدن.

5

مناسب باشند .اگر بیش از حد بلند باشند ،ظاهری غیر برازنده به پرنده می دهند.

دم

برای هماهنگی با ساختار کوچک پرنده ،دم باید تا حد امکان کوتاه و پرهای خروسی متعدد

5

شرايط عمومي
5

و متقارن باشند .دم کمی آویزان اشکالی ندارد .لبه دم نه خیلی پهن و نه دوشاخه است.
شرایط بهداشتی مرتب .تمیزی کامل پرها  .طبق قوانین پرنده ای که از سالمتی برخوردار

نیست قطعاً باید از ارزیابی حذف شود.

(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)

hood 1
Mantel rose 2
Abdomen 3
bib 4
culotte )Calzone( 5
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فری غول پيکر ايتاليايي (آجي)
ایتالیایی ها همیشه به قناری های فردار تمایل داشته اند .در طول دهها سال آنها توانستند به میزان قابل توجهی
اندازه  ،حجم پر و خودنمایی فرهای سر پاریسی را افزایش دهند .در طول این تالقی ها  ،ویژگیهایی نیز ظاهر شد

که در استاندارد قناری های پاریسی شناخته نشده بود .ابتدا این ویژگیهای جدید فر های حجیم سر بودند که تا
آن زمان ناشناخته بود .به این فرم جدید سر نام " کالهدار "1داده شد .این ویژگیها نه تنها از تالقی های انتخابی

بلکه از آمیزش با گونه های پرزدار و حجیم نظیر (کرست ،النکشایر و غیره) نیز سرچشمه میگیرد .تغییرات دیگری
نیز وجود داشت که بیشتر در نمونه های کالهدار ظاهر میشد :پرهای سینه (جابوت ) به سمت باال همگرا شدند

و به نوعی شکل بادبزن را بدون ایجاد حفره بوجود آوردند که به آن "بیب "2میگویند .حتی پرهای شانه نیز تحت
تأثیر این ویژگی قرار میگیرند ،به طوری که از پشت به سمت جلو همگرا شده و مفهوم گل "رز" را پدید می آورند.
واقعیت این است که تکاملی رخ داد تا تعداد زیادی قناری بزرگ و بسیار متفاوت با اجداد فرانسویشان خلق شود.
سپس یک باشگاه تأسیس شد و با نسبت دادن آیتمهای جدید به این نژاد ،مفاهیم جدید را استاندارد سازی کرد

و آن را آجی نامید  .قناری آجی چهارمین نژاد ایتالیایی است که به رسمیت شناخته شده است .در بهار سال

 1998برای اولین بار کنفدراسیون جهانی پرنده شناسی در شهر زوتفن در چارچوب مسابقات قهرمانی هلند خبر
حضور این پرنده را اعالم کرد .فدراسیون جهانی در بولتن شماره  101خود در مارس  1999اعالم کرد که قناری

آجی دومین آزمون خود را در چارچوب مسابقات جهانی که در سیلوی مارینا (ایتالیا) برگزار شد با موفقیت پشت

سر گذاشت و در پایان در طول مسابقات ژانویه  2001در سانتا ماریا دافیرا در پرتغال  ،این نژاد زیبای ایتالیایی
به عنوان نژاد جدید توسط  C.O.M.-O.M.Jتایید قطعی شد.
قفس نمايشگاه

ارتفاع 30 :سانتی متر  ،طول  45-40 :سانتی متر  ،عرض 25 :سانتی متر.
دو چوب نشیمن با قطر  12میلی متر در ارتفاع  11سانتی متری از کف قفس.

حلقه نوع  Tبا قطر داخلی  3.4میلی متر  ،قطر بیرونی  4.5میلی متر  ،ارتفاع  5.6میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است.

تفاوت های قناری فری نژاد آجي با فری نژاد پاريسي:

سر :حجیم  ،کروی  ،کالهدار بصورت کامل یا جزئی.

یقه باال :پیش نیاز ضروری برای تشکیل کلی یا جزئی کاله سر.
پرهای سینه 3:بادبزن شکل.

شکم :بسیار مواج با پرهای متمایل به سمت باال.
پوزیشن :ایستایی زاویه  60درجه یا کمی بیشتر.
طول :حداقل  21سانتی متر.
مانتل :گل رز.

hooded 1
bib 2
harness 3
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جدول توصيفي
سر  ،گردن و
يقه باال
15

فينز (پهلوها)
15
سايز
10

پرهای پوششي
10

مانتل و دسته گل
پشتي
10

جابوت و محوطه
شکمي
10

دم
10
پوزيشن
5

بالها
5

پاها
5

شرايط عمومي
5

سر گرد و حجیم است و به شکل هود (کاپشن) یا (کاله بارونی) که میتواند کامل یا جزئی
باشد .شکل سر ویژگی بسیار مهم و عمومی قناری آجی است.

یقه برافراشته به سمت باال  :در امتداد جابوت با پرهای گردن ترکیب و به شکل یک ناودان
در می آید .پرهای گردن به سمت باال پیش می روند و از پشت سر ،در اطراف ناحیه پشتی،

یقه باال را شکل می دهند .منقار مخروطی و در قاعده پهن است.

پهلو ها متقارن و به خوبی توسعه یافته اند ،بدون اینکه آویزان باشند ،با پرهای ظریف و
ابریشمی از کناره بال ها باال می آیند و آنها را در بر میگیرند.

حداقل طول  21سانتی متر ،متناسب با اجزای بدن.
نرم و ظریف  ،پایدار و بسیار حجیم  .عمده بررسی مربوط به کیفیت پرهاست .شامل
دسته پر کناری  ،دسته پر زیرین و شلوارک هم میشود .همه رنگ ها مجاز است.

در مرکز پشت از پرهای بسیار پهن و بلند شکل گرفته است و به طور متقارن رو به باال و
دو طرف پشت امتداد مییابند و مانتل "رزی" را نمایش میدهند .پرهای ریز و ابریشمی

کوتاه نیز به شکل دسته گل پشتی از قسمت کمری بیرون میریزند تا مانتل کامل شود.
پرهای جابوت از دو طرف به سمت باال و رو به جلو همگرا میشوند و یک "بادبزن" را شکل
میدهند که درست تا لبه یقه باال امتداد مییابد و فضای خالی ایجاد نمی کند و در محوطه

شکمی به سمت جلو و باال بیرون میآیند تا به جابوت متصل شوند .پرهای ناحیه شکمی
بسیار زبر و خشن به نظر میرسند .پرهای شکمی و جابوت در یک امتداد قرار دارند.
جمع و جور ،بسیار بلند با انتهای مربعی  ،پوشش زیر دم متراکم و پرهای خروسی بلند و
متقارن نمایان است.
استوار  ،چابک و جسور ،حالت ایستادن در زاویه کمتر از  60درجه .دم در راستای بدن یا

کمی آویزان حمل می شود.

بالها بلند  ،یکدست و کامل  ،نزدیک بدن حمل می شوند .عبور جزئی نوک بالها از روی
هم مجاز است.

پنجه و پاهای محکم و قوی  .ناخن ها پیچ خورده یا متمایل به پیچ خوردن است.
شرایط بهداشتی مناسب و تمیزی کامل پرها ضروری است .طبق قوانین پرنده ای که از
سالمت خوبی برخوردار نیست قطعاً باید از ارزیابی حذف شود.
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نژادهای فردار خمیده با فرم بدن خاص

THE CURLED POSITION RACES 1

42

1

فری جنوب هلند
منشاء این نژاد فرانسه است و در درجه اول برای فرم بدنی خاصی که دارد پرورش داده شده است .این پرنده جد
قناری های خمیده است و همه قناریهای "پوزیشنی فردار "1از این نژاد پدید آمده اند.

اخیرا استاندارد فرانسوی این نژاد تغییر کرد و کمیسیون فنی نیز از آن حمایت کرده است .امتیاز "پوزیشن" به
 15و آیتم "پاها" به  10امتیاز تغییر داده شده است .بنابراین داور باید به این مورد توجه زیادی داشته باشد .در

حالی که پرنده باید به شکل عدد هفت التین روی چوب نشیمن قرار گیرد ،خمیدگی پاها یا انگشتان و ناخن ها
ارزیابی می شود و با مشاهده هر گونه نقص در آنها ،امتیاز کسر می شود.
پوزيشن2

همانطور که تصاویر نشان می دهند ،سر و گردن در یک خط تقریباً افقی قرار دارند که زاویه کمی بیش از 90

درجه را با محور بدن شکل می دهد .با اینکه سر پرنده باالتر از تنه قرار می گیرد ایستادن پرنده در زاویه عمودی

( 90درجه) نسبت به چوب نشیمن صحیح در نظر گرفته می شود .اما به دلیل ممانعت دو انحنای مهره های

گردنی ) ، (kyphosis and cervical lordosisحداکثر کشیدگی گردن مشاهده نمیشود .ایستایی عمودی یا
تقریباً عمودی بدن پرنده تا انتهای دم ادامه می یابد .دم باید نزدیک به چوب نشیمن باقی بماند .تنها در صورتی
می توان به فرم صحیح عدد هفت التین دست یافت که پاها کامالً کشیده و راست باشند.

پاها

از نظر تشریحی پاها مانند هر نژاد فردار دیگری نسبت به بدن بلند هستند اما به دلیل فرم "حداکثر کشیدگی"
آنها بلندتر به نظر می رسند .در واقع حاصل انتخاب ها و تالقی های متعدد ،ویژگیهایی را ایجاد کرده است که
اندامها از نظر آناتومیک کمی بلندتر از سایر نژادهای هم اندازه هستند .اگر کشیدگی پاها درست باشد نباید
زوایایی را نه در پشت و نه در جلو پرنده مشاهده کرد.

پرها

باید اعتراف کرد که پرهای فری جنوب فقط به نسبت سایز کوچکترش از فری شمال ،مقداری کمتر از فری شمال
است .بنابراین تفاوتی اینچنین حداقلی هیچ چیزی از کرکی و حجیم بودن پرهای این نژاد زیبا کم نمی کند .در

واقع همانطور که در فری شمال از مقدار پر با عنوان "فراوانی پر" تعریف شده است ،این تعریف در مورد این نژاد
نیز معتبر است.
قفس نمايشگاه
قفس گنبدی با دو چوب نشیمن  12میلی متری یکی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و
دیگری پایین در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

حلقه نوع  Xبا قطر داخلی  3.1میلی متر  ،قطر خارجی  4.1میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.

همه رنگ ها مجاز است.

Curled position 1
position 2
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جدول توصيفي

پوزيشن
15

پاها
10
پرهای پوششي
10
سايز
10
مانتل
10

جابوت
10
فينز(پهلوها)
10

سر و گردن
10

مدت طوالنی به شکل عدد هفت التین میایستد .تنه و دم در یک خط تقریبا عمودی
قرار دارد و با محور سر و گردن زاویه کمی بیش از  90درجه را نمایش میدهد.
پا و پنجه قوی  .بلند و حداکثر کشیدگی را دارد .پا و ساق 1در یک خط کامال

عمودی ،بدون زاویه در پاشنه پا .پاها با پرهای کرکی و کامالً قابل مشاهده پوشیده
میشود.

ترکیبی از پرهای ابریشمی فراوان و محوطه شکمی کامال صاف دارد.
همه رنگ ها مجاز است
طول  17سانتی متر و در تناسب کامل با سایر اجزای بدن است.
متقارن و حجیم ،تا حد امکان بلند .در حالت استراحت مانتل پرنده شبیه فری شمال
است ،اما به محض اینکه پرنده وارد پوزیشن طبیعی خود شود ،مانتل باال میآید و به

جلو خم میشود و در باالترین نقطه بالی ،پوششی شبیه سقف بر روی بالها ایجاد
می کند.
متقارن ،به خوبی برجسته و کروی به شکل النه پرستو ،بدون پرهای شل و آویزان.
عرض خارجی جابوت باید حدود  3تا  3.5سانتی متر باشد.
حجیم (ضخیم و عریض) ،متقارن  .به سمت باال خمیده تا به لبه شانه برسد یا از آن
فراتر رود.

سر باریک ،مانند مار با پرهای صاف.
گردن بلند و پرهای صاف دارد و تقریبا افقی به سمت جلو مشاهده می شود.

دم

بلند و باریک .صاف  ،همگن و کمی دوشاخه .پرهای خروسی ندارد.

بالها

بالهای سالم و کامال چسبیده به بدن  ،نه افتاد و نه از هم عبور می کنند.

5
5
شرايط عمومي
5

خوب به شرایط قفس عادت کرده ،تمیز و سالم.
همه رنگ ها مجاز است.

tarsus 1
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90
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جيبر ايتاليا
یک نژاد کامال ایتالیایی که در حدود دهه  1930این ظاهر را به خود گرفت و پس از مخالفت های طوالنی مدت
در سال  1951توسط  COMبه رسمیت شناخته شد .همانطور که از اشیاء گرانبها مراقبت می شود از جیبر ها
نیز در برابر دمای پایین باید مراقبت شود .قناری جیبر عمدتا از قناری های فردار مانند فری جنوب بوجود آمده
است .تالقی های مکرر بین انواع قناری با پرهای اینتنسیو  ،امکان به دست آوردن این نژاد را فراهم کرده است و
برای حفظ کیفی نژادی ،انتخاب جفتها باید دقیق و مستمر باشد .آنچه در درجه اول این قناری را از فری جنوب
متمایز می کند پرهای فردار ثانویه ،سایز و پوزیشن پرنده است .ساختار پرها برعکس چیزی است که در فری
جنوب الزم است .جست و خیز و چابکی این نژاد بیشتر اجباری است.
پوزيشن1

در نمایش " پوزیشن" ،سر و گردن قناری نباید از پشت قابل مشاهده باشد ،زیرا توسط فرهای شانه و برآمدگی
بالها (کارپوس) 2پنهان می شود .اما در برخی از نمونه های پرشور با «بار عصبی» ،گردن پایینتر و گاهی خیلی
پایینتر از آنچه الزم هست نگه داشته میشود .در این حالت امتیاز کمتری از پرنده کسر خواهد شد.
گردن
طول زیاد گردن یک واقعیت تشریحی نیست زیرا تعداد و اندازه مهره های گردنی با هر نژاد دیگری یکسان است.
عالوه بر این طول گردن بستگی به ممانعت دو مهره گردنی مانند فری جنوب و فقدان جابوت واقعی سینه دارد
که باعث میشود گردن با تمام طول مؤثر خود از انتهای آن بر روی قفسه سینه ظاهر شود.
قفس نمايشگاه
قفس گنبدی با دو چوب نشیمن  12میلی متری یکی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و
دیگری پایین در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.
حلقه نوع  Bبا قطر داخلی  2.9میلی متر  ،قطر خارجی  4.0میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است.

position 1
carpus 2
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جدول توصيفي
پوزيشن
15

سر و گردن
15
پاها
10

مانتل
10
جابوت
10

فينز(پهلوها)
10
سايز
10

بالها
5

دم
5

پرنده به شکل عدد هفت التین خود را نمایش میدهد .تنه عمودی که زاویه 90
درجه یا کمی کمتر با محور سر و گردن تشکیل می دهد .دم نزدیک به چوب

نشیمن و سرشانه ها باالتر از گردن و سر قرار میگیرند.
سر :کوچک و باریک ،مار مانند ،پرهای سر کامال صاف هستند.
گردن :بلند با پرهای صاف ،به صورت افقی با انحنای خفیف در جلو.
بلند با حداکثر کشیدگی ،ساق و ران در یک خط بدون زاویه در پاشنه .ران تا زانو
کامالً قابل مشاهده است .پاها ،انگشتان و ناخن های کامال منظم دارد.
به خوبی تقسیم شده و بصورت متقارن روی بالها در بین سر شانه ها در ناحیه کارپوس
فرو میرود.

محدود به دو ناحیه کوچک و متقارن فردار به شکل کاما که بدون برخورد با یکدیگر

به سمت مرکز سینه خم می شود و ناحیه برهنه استخوان فوقانی سینه را آشکار
می کند.

کوتاه و باریک  ،پایدار  ،متقارن  ،خمیده به سمت بال ها بدون اینکه بال ها را لمس

کنند.

طول  14تا  15سانتی متر و متناسب با سایز بدن.
منظم و کامل با پرهای سالم ،کامال چسبیده به بدن.

صاف ،همگن ،متناسب با بدن ،کمی دوشاخه .پرهای خروسی ندارد.

پرهای پوششي

نازک ،کم حجم ،به خوبی چسبیده به بدن ،با پرهای صاف در محوطه شکمی.

شرايط عمومي

خوب به قفس عادت کرده ،تمیز و سالم.

5
5

همه رنگ ها مجاز است.

47

شرح تصويری

°

48

90

جيبوسو اسپانيايي
نژادی که در اسپانیا از تالقی های انتخابی بوجود آمده است ،یک قناری پوزیشنی فردار است که ویژگی اصلی آن
فرم بدنی خاص و حالت ایستایی پرنده روی چوب نشیمن است.

برای این نژاد نیز آنچه برای جیبر در مورد حفظ طوالنی مدت وضعیت قرار گیری گفته شد معتبر است .هنگامی
که قناری در موقعیت نمایشی است ،گردن باید با زاویه  60-45درجه نسبت به تنه بصورت عمودی به سمت

پایین آویزان شود .پوزیشن این نژاد دو زاویه فوق الذکر را مشخص می کند که طبق استاندارد تنه و دم باید
نسبت به چوب نشیمن عمود و زاویه گردن پایین تر از خط افق قرار داشته باشد .با این ویژگی در جیبوسو :بدن

عمودی و سر در سطح شکمی قرار دارد .داور موظف است با دقت فوق العاده مطمئن شود که پوزیشن پرنده
وابسته به مقدار بین دو زاویه ای است که استاندارد تعیین کرده است .اگر اینطور نباشد امتیاز بیشتری باید کسر
شود زیرا برای هر نژاد از مشتقات نژاد بوسو بسیار دشوار است که بتواند گردن را در مقایسه با حالت ایست عمودی
پایین نگه دارد .بنظر میرسد که ساختن فیگورهای ایده آل آسان باشد اما واقعیت چیز دیگری است.

به موقعیت قرار گیری بدن روی چوب نشیمن باید توجه زیادی کرد .زیرا کسر امتیاز زیادی در مورد قناری های
با بدن عمودی اعمال می شود .اگر بدن به جلو منحرف شود (بدتر از آن اگر دم با تنه در یک راستا نباشد) ،بدیهی
است که گردن نیز با آن منحرف می شود و بدون تغییر زاویه نسبت به بدن پایین می آید .بنابراین بدیهیست

پرنده ای که به جلو خم شده باشد ثابت می کند که با حفظ پوزیشن عمودی قادر به بیان فرم صحیح عدد یک
التین نیست در نتیجه حداکثر  14امتیاز دریافت می کند.
پرها

به این آیتم در فرم داوری بطور جداگانه پرداخته نمی شود .بنابراین پرهای بیش از حد انبوه یا ابریشمی در آیتم
«شرایط عمومی »1کسر امتیاز خواهند داشت در حالی که از پرهای محوطه شکمی معیوب طبق آیتم جابوت
امتیاز کسر می شود.

قفس نمايشگاه
قفس گنبدی با دو چوب نشیمن  12میلی متری یکی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و
دیگری پایین در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.
حلقه نوع  Bبا قطر داخلی  2.9میلی متر  ،قطر خارجی  4.0میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است.

General condition 1
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جدول توصيفي
پوزيشن و فرم
20

سر و گردن
20

سايز

ایستاده به حالت عدد یک التین.

در نمایش پوزیشن  ،سر و گردن زاویه  45تا  60درجه را با بدن تشکیل می دهند.
نواحی فردار و صاف به طور مشخص مشاهده می شود.
مانند مار با پرهای صاف و متناسب با بدن  .منقار مخروطی و متناسب.
بسیار بلند و باریک ،با پرهای صاف که به سمت پایین خمیده است.
حداقل  17سانتی متر ،با نسبت های متناسب اعضاء بدن.

10

پاها
10

جابوت
10

بالها و پشت
10
فينز(پهلوها)
5
دم
5

پرهای پوششي
5
شرايط عمومي
5

پاها بلند و استوار ،فاقد پوشش کرکی در ناحیه جلوی ران .پا کمی زاویه دار است.
متناسب ،با فرهایی که از دو طرف به سمت مرکز سینه خم می شوند ،به گونه ای

که استخوان سینه کامالً برهنه را نمایش می دهد.
در قسمت های زیرین پر صاف هستند.
بلند ،نزدیک به بدن ،بدون عبور از یکدیگر.

پشت متناسب .با شانههای بلند و پرهای متقارن که از قسمت مرکزی پشت به دو
طرف میریزند و مانتل کم حجم و نزدیک به پشت را شکل میدهند.
پرهای فری از دو طرف بدن جدا و دو باله کوچک متقارن را تشکیل می دهند و به
سمت پشت پرنده خم می شوند.

باریک ،کمی خمیده به سمت داخل ،کمی چوب نشیمن را لمس میکند.

در مناطق بدون فر پرها کامال به بدن چسبیده است.
تمیز و سالم ،به خوبی در قفس استفاده شده است.

کیفیت پر :محکم و چسبیده بر روی نواحی صاف بدن.
رنگ :همه رنگ ها مجاز هستند.
(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)
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فری سوئيس
این نژاد در سال  1968توسط  COMبه رسمیت شناخته شد ،علیرغم انتقادهای شدید بدلیل شباهت آن به فری
جنوب باید با شکل نیم دایره به جای فرم عدد هفت التین در فری جنوب ارزیابی شود .در جلسه فنی که در 20
ژوئن  2014که در  Palaiseauدر مورد قناری های فرم بدنی خاص برگزار شد ،سوئیس تغییر استاندارد را به شرح
زیر درخواست کرد و موفق به تغییر آن شد :بنابر این با کاهش ارزش انتساب عددی هر آیتم ،آیتم پاها از 10

امتیاز به  15امتیاز افزایش می یابد و پاها باید همانطور که در شکل نشان داده شده است باشند .آیتم دم حذف

و در آیتم بال با  5امتیاز ادغام می شود.
از شما میخواهیم که تفاوت های بیان شده برای (دو آیتم دم و پا) توسط دو رقم نسبی در باال را با دقت مشاهده

کند .این کار باعث می شود تا بهتر درک کنید که چرا در فری جنوب ،نوک بال ها باید بهم نزدیک بدن باشد و
مانند فری سوئیس منحرف نشود .این استاندارد جدید از فصل نمایشگاهی  2015اجرایی شد.

شرايط عمومي
بیشتر نژاد هایی که فیگورهای نیمدایره نمایش می دهند (اسکات فنسی ،هوسو ،و غیره) منحنی بال و دم را نشان
میدهند .بالها برای چسبیدن به پشت و دم برای تکمیل «هالل »1از زیر چوب نشیمن می گذرد .با این روش

یک "نیم دایره باشکوه" به دست می آید .با توجه به اینکه این منحنی تنها بیان هنری یک تخیل است ،بدیهی
است که در این نژاد بال ها مانند همه پرندگان دیگر صاف است به طوری که نوک آنها بسیار دور از پشت پرنده
باقی میماند و دم نیز مانند بال ها صاف ولی نسبت به تنه پرنده زاویه دار است ،ناگزیر بالها یک زاویه بسیار واضح
با خط پشت ایجاد میکنند .در نتیجه نمای کلی به دست آمده به "نیم دایره" شباهت دارد با دو زاویه مبهم اما
آشکار ،یکی بین گردن و پشت و دیگری بین پشت و دم که به وضوح در مقایسه با فری جنوب متفاوت است.

قفس نمايشگاه
قفس گنبدی با دو چوب نشیمن  12میلی متری یکی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و

دیگری پایین در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.

حلقه نوع  Bبا قطر داخلی  2.9میلی متر  ،قطر خارجی  4.0میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است به جز رنگ قرمز.

crescent 1
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جدول توصيفي
پوزيشن
15
پاها
15

سايز
10

سر و گردن
10

پرهای پوششي
10

به شکل بیضی.

نیمه کامل ماه.

بلند و کمی زاویه دار ،ران ها با پرهای صاف کوتاه پوشیده شده است.
 17تا  18سانتی متر
سر کوچک و بیضی شکل.
گردن بدون فر  ،بلند و باریک.
تمام مناطقی که به فرها اختصاص داده نشده است دارای پرهای صاف هستند.

مانتل

بلند و صاف ،به خوبی بیش از دو سوم پشت را پوشانده است.

جابوت

متقارن و نه خیلی حجیم ،به شکل یک سبد که به خوبی از فینزها جدا شده است..

10
10
فينز(پهلوها)
10

بال و دم
5

شرايط عمومي
5

متقارن و به خوبی توسعه یافته است.
دم بلند و باریک ،ادامه شکل منحنی بدن.

بالها بلند و چسبیده به بدن .نباید از هم عبور کنند.
سر زنده  ،چابک و فعال ،تمیز و سالم.
همه رنگ ها به جز قرمز مجاز است.

(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)
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شرح تصويری

استاندارد قديم

استاندارد جديد

54

مالدو تنريفه
یک نژاد فردار دیگر حاصل آمیزش های انتخابی در اسپانیا  ،در جزیره تنریف که نام خود را از آنجا گرفته است.
این نژاد یک قناری پوزیشنی است که مانند جیبوسو و جیرالدیلو فرم عدد یک التین را دارد.
پوزيشن و فرم بدن
قناری فرم بدنی خاص با پوزیشن عمودی .شکل بدن بزرگ و حجیم با نواحی کامالً متمایز از پرهای صاف و

پرهای فردار.

کسر امتیاز :گردن افقی ،بدن باریک.

جابوت
پهن ،با فرهای کوتاه که به طور متقارن در دو طرف سینه ایجاد می شود و بدون اتصال به جناغ سینه به سمت
مرکز سینه می رود .قفسه سینه با پرهای کوتاه ،صاف و نازک پوشیده شده است.
کسر امتیاز  :سینه کم فر ،جابوت با فرهایی که به هم می پیوندند و طرح سبد را شکل می دهند ،شکمی که با
پرهای ضخیم صاف و نازک پوشانده نشده است.

مانتل و بال
پشت پهن با شانه های بلند ،پرهای ضخیم و حجیم که به دو طرف شانه ها می ریزد و مانتل حجیمی را تشکیل
می دهند.

کسر امتیاز  :پشت باریک ،فرهای پشت چسبیده به بال  ،مانتل خوابیده  ،نمایان بودن استخوان بازو.

قفس نمايشگاه
قفس گنبدی با دو چوب نشیمن  12میلی متری یکی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و
دیگری پایین در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.
حلقه نوع  Bبا قطر داخلی  2.9میلی متر  ،قطر خارجی  4.0میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است.
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جدول توصيفي
پوزيشن و فرم بدن
20

سر و گردن
20

جابوت
20

فينز(پهلوها)
10

سايز

عمودی ،به شکل عددیک التین.

تنه بزرگ و حجیم که به طور مشخص نواحی فردار و صاف را نمایش می دهد .

پرهای ابریشمی فراوان نواحی صاف را از نواحی حجیم و فردار متمایز میکند.
گردن بلند و پرهای صاف.
سر متناسب و پرهای صاف.

پهن ،با پرهای کوتاه که به طور متقارن از دو طرف سینه به سمت مرکز آن هدایت

می شود ،به گونه ای که قفسه سینه همراه با پرهای بسیار ظریف را نمایان می کند.
پرهای محوطه شکمی صاف است.
پرهایی که از دو طرف پهلو جدا می شوند و دو دسته فر بزرگ ،فشرده و متقارن که
از بال ها دور می شوند را شکل می دهند.

طول تا  18سانتی متر و متناسب با اجزای بدن.

10

مانتل و بالها
10

دم و پاها
5

شرايط عمومي
5

پشت و شانه پهن ،پرهای ضخیم که دو طرف شانه ها می ریزند و مانتل حجیمی را
شکل می دهند.
بالها چسبیده به بدن و از هم عبور نمی کنند.
پاها بلند ،کشیده ،پوشیده از پر.
دم بلند و باریک و عمود بر چوب نشیمن.

آرام  ،چابک  ،تندرست.

(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)
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شرح تصويری

57

بناكاس
تفاوتهای بين كاراكترهای بناكاس و جيبر
 کاکل دار :کاکل کامل پرنده بر اساس شکل سر از نقطه مرکزی سر شروع می شود و سر را کامال می
پوشاند و قاعده منقار و چشم ها را پوشش نمی دهد با گردن بلند و کشیده به سمت جلو .قناری جیبر
کاکل ندارد.
 سایز :طول  16سانتی متر .همه اجزاء با بدن متناسب اند .سایز جیبر  14تا  15سانتی متر است.
 جابوت :متشکل از دو حلقه است که از کناره های گردن به سمت مرکز همگرا می شوند تا عالمت کاما
( )،را کامل کنند .در جیبر جابوت از دو حلقه تشکیل شده است که از دو طرف گردن به سمت مرکز
همگرا می شوند بدون اینکه به یکدیگر متصل شوند از ناحیه گردن خارج میشوند.
 پاها :بلند ،زانو خمیده شده و در پاشنه هم کمی خمیده است .جیبر فاقد زاویه در پاشنه پا است.
 پرها :ترکیبی از پرهای روشن و نه چندان حجیم .شکم صاف و بدون فر ،همه رنگ ها مجاز است .در
جیبر پرها ترکیبی از پرهای زبر  ،نازک و شکم صاف است.
قفس نمايشگاه
قفس گنبدی با دو چوب نشیمن  12میلی متری یکی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و
دیگری پایین در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.
حلقه نوع  Bبا قطر داخلی  2.9میلی متر  ،قطر خارجی  4.0میلی متر  ،ارتفاع  4.2میلی متر.
همه رنگ ها مجاز است.
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جدول توصيفي
سر فندقی شکل ،گردن بلند با پرهای صاف.
سر و گردن
20

پوزيشن
15

پاها
10

سايز
10
جابوت
10
فينز(پهلوها)
10

مانتل
5

بالها
5

دم
5

پرهای پوششي
5
شرايط عمومي
5

کاکل کامال منطبق بر شکل سر که از یک نقطه مرکزی شروع می شود و کامال آن

را می پوشاند و ریشه منقار و چشم ها را بدون پوشش می گذارد.
نوع بدون کاکل ،فاقد ابرو با گردنی بلند و رو به جلو است.

گردنی که به صورت افقی در گودی سر شانه (ناحیه کارپوس) در موقعیت نمایش
کشیده شده است ،فرم عدد هفت التین ،بدن عمودی با دم عمود بر چوب نشیمن.
بلند ،در ناحیه زانو خمیده و در قسمت پاشنه کمی خمیدگی دارد.
طول  16سانتی متر  ،همه اجزا به خوبی متناسب با بدن است.
از دو حلقه تشکیل شده است که از دو طرف گردن به سمت مرکز جمع می شوند
تا حفره سینه ای را کامالً بپوشاند.
کمی حجیم  ،متقارن و کوتاه ،رو به باال بدون اینکه بال ها را بپوشاند یا به شانه ها
برسد.
با مرزبندی واضح  ،متقارن و خوابیده در سر شانه .
بلند ،یکنواخت ،متناسب با بدن.
طول دم متناسب با بدن ،باریک و در انتها کمی دوشاخه شده است.
ترکیبی از پرهای روشن و کمی حجیم .شکم صاف ،بدون فر.
همه رنگ ها مجاز است.

وضعیت سالمتی خوب ،سرزنده ،چابک.
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جيرالديلو
قفس نمايشگاه
قفس گنبدی با دو چوب نشیمن  12میلی متری یکی در باال  ،با فاصله  20سانتی متر از سقف در مرکز قفس و
دیگری پایین در میله چهارم کنار جا دانی ،جایی که ظرف آب خوری قرار میگیرد.
حلقه نوع  Bبا قطر داخلی  2.9میلی متر  ،همه رنگ ها مجاز است.

جدول توصيفي
پوزيشن
20

سايز

به شکل عدد یک التین  .گردن حداقل  45درجه و حداکثر  60درجه خم می شود.
تنه عمودی و دم چوب نشیمن را لمس می کند.
حداکثر  15سانتی متر ،بهتر است کوچکتر باشد.

15
كاكل
15
سر و گردن

سر کوچک ،بیضی شکل و کمی باالتر از خط گردن .کاکل بیضی شکل با پرهای ضخیم
و تا حد امکان بلند و چسبیده به پس سر با یک نقطه مرکزی.
بسیار بلند ،نازک و صاف و بدون فر.

15
پاها
10
جابوت
5

مانتل و بالها
5
فينز (پهلوها)

پاها بسیار بلند ،صاف بدون خم شدگی آرنج .ران های بدون پر از ناحیه جلویی کامال
قابل مشاهده هستند.
در دو طرف سینه  ،قفسه سینه قابل مشاهده است ،عالمت کاما کامال واضح و باریک.
قسمت زیرین جابوت پرهای صاف دارد.
بالها دراز ،چسبیده به بدن و از هم عبور نمیکنند ،نوک بالها از دم فاصله دارند و سر

شانه برجسته است .مانتل متناسب و کوتاه که خط مرکزی پشت را مشخص می کند،
با پرهایی متقارن که به طرفین می ریزند.
از نظر حجم و برجستگی متقارن ،کوچک و متناسب با بدن.

5

دم
5

شرايط عمومي
5

دم باریک  ،بسته و نزدیک به چوب نشیمن  ،انتهای آن دو شاخه است.

استوار و شاداب ،با پرهای سالم  ،تمیز و کامل.

(تغییرات جدید در این جدول و شیت داوری اعمال شده است)
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شرح تصويری
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راهنمای ارزیابی
Standard
Approved Cervia 2018
Head: round and voluminous with a conical beak,
wide at the base. Complete or partial curling of the
Head, neck head (hood) the eye is visible.
and collar Neck: smooth feathers with a collar-like crimp all
around.
15
up collar: directed upwards, in the shape of a
gutter.
Bulky, long.
fins
Wide above the thighs, rising symmetrically on both
15
sides to the curve of the wings.

Excellent

Good

Sufficient

Insufficient

14

14

12

10 >

14

13

12

10 >

10

9

8

8>

9

9

8

8>

9

9

8

7>

9

9

8

7>

10

9

8

8>

5

5

4

3>

5

5

4

4>

5

5

4

4>

5

5

4

4>

AGI CANARY

length 21cm .
In harmony with the whole.
Soft and fine, very voluminous.
All of the colours are acceptable.
Mantle: wide, long, very extended feathers forming
Mantel &
a crimp in rose shape from the center back area.
bouquet
Bouquet: small, but the disposition on the rump is
10
abundant.

Size
10
Plumage
10

Crop: Bulky. On both sides, the feathers converge
Jabot and upwards, forming a "fan" in the area near the collar,
abdomen without causing an opening.
Abdomen: rich in curls. The feathers are directed
10
upwards and unite with the crop without forming
empty spaces.
Long and broad, with rooster feathers. The end is
Tail
closed.
10
Proud, forming an angle of about 60° from the
Position
perch. The tail, in line with the back, is slightly
5
drooping.
Regular and powerful, glued to the body. A slight
Wings
crossing of the ends is allowed.
5
Legs: solid ensuring a good grip on the perch.
Legs
5

Legs: Robust and strong.
Legs: solid ensuring a good grip on the perch.
Twisted or twisted nails.

General The bird is clean and presents itself in good
condition condition.
Vigilant attitude, he is used to the show cage.
5
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نمونه فرم داوری

Date:
Exhibition OF:
Show Cage:

DESCRIPTION
The curled of the north

Note:

Signature of the Judge:

POINTS

Position

15

Mantle

15

Jabot

15

Fins (Flanks)

15

Head & neck

10

Size

10

Underparts

10

Tail

5

Condition

5

A

B

TOTAL POINTS
TOTAL
HARMONY
STAMM
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C

D

پیوست
جدول تغییرات رنگی سال  2022میالدی
تغییری در نمونه های سکشن  E2اعمال نشده است.
مجاز به استفاده از رنگ قرمز نيستند

مجاز به استفاده از رنگ قرمز هستند

فری سوئيس

فری شمال
فری پاريسي
پادوان
فيورينو
مهرينگر
روجتو
آجي
فری جنوب
جيبر ايتاليا
جيبوسو اسپانيا
مالدو تنريفه
بناكاس
جيرالديلو
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