
                                      ПОРТУГАЛСКИ ХАРЛЕКИН ... 

                 - У НЕКОЛИКО РЕЧИ И СЛИКА СА СВЕТСКИХ ИЗЛОЖБИ – 

            ТЕКСТ И ФОТО: Ћамиловић Драган – COM OMJ juge expert D,h, e   

     Овај позитурни канаринац, ПОРТУГАЛСКИ ХАРЛЕКИН, настао је 

дугогодишњом селекцијом португалских одгаивача канаринаца.Добијен је као 

резултат побољшања старих сојева канаринаца са задржавањем специфике фактора 

црвеног мозаика.  

              

  Званично је признат као нова раса позитурних канаринаца и уписан у каталог 

признатих раса од стране COM-OMJа на 58. првенству у Матосинхосу, Португал 2010 

год.  

   Португалски Харлекин је птица величине 16 цм. Има издужено тело, танко и глатко, са 

лаганим и једнолико заобљеним грудима, са леђима поравнаним с репом. Крила би требала 

бити дугачка, причвршћена уз тијело и без укрштања, придружујући се репу. Харлекин се 

појављује као ЋУБАСТИ или ГЛАТКОГЛАВИ канаринац (корона и консорт).  



   Капа-ћуба Харлекина се битно разликује  од рецимо Глостера, Немачког ћубастог... Она је 

на глави у облику троугла   или прецизније речено са три рога (два угла ка леђима и један 

виртуални ка врху кљуна) који излазе из врха главе и затим падају симетрично, без да 

прекривају очи или кљун. Консорти имају глатку главу, ужу напред и ширу назад ка темену, 

издужену, чиме се битно   разликује од главе нпр. кнаринаца боје. 
 БОЈА Харлекина : равномерно разноврстан уз истовремено присуство  црвеног и белог 

 ( боје креде ) липохрома, који има јарко црвену боју на карактеристичним зонама фактора 

мозаика. Резултирајући сексуални диморфизам карактерише  супериорни опсег црвеног 

липокрома код мужјака у односу на женке. Вештачко бојење ( каротинирање )  обавезно. 

Јасан опис је дат у стандарду : 

  

НОГЕ : јаке, дуге, благо савијене и по могућности  разнобојане (шарене) и добро видљива      

бедра. РЕП: дугачак, танак, благо рачваст-раздвојен на врху репа, и по могућности 

разнобојан (шарен). ПЕРЈЕ : Kомпактно, глатко, свиленкасто, сјајно и пријања уз тело... 

Светско  првенство у  ЗВОЛЕУ ’- ХОЛАНДИЈА 2019 : презентација Харлекина португалског 

савеза на челу са председником г.дин Реамоом...  

  



                          СРПСКИ                                 

тело 
(облик) 

прса 
крила 

20  бодова 

ТЕЛО : дуго, танко, мало видљива рамена 
ПРСА : благо заобљена 
ЛЕЂА : танка, равна у истој линији репа 
КРИЛА  : дуга, ношена затворена уз тело без преласка или 
пада од тела ( без  укрштања ) 

ћуба 
глава 
леђа 

15  бодова 

ЂУБА ( ЋУБАСТ ХАРЛЕКИН ) : троугластог облика,  
(2 угла позади и 1 виртуални напред)  који долази из 
централне тачке на врху главе, а затим пада симетрично, 
без покривања очију и кљуна. 
ГЛАВА ( НЕ ЋУБАСТ ХАРЛЕКИН ) : дуга и танка, симетрично 
усмерене према кљуну. 
КЉУН : јак и пропорционалан  
ОЧИ : блиставе и добро видљиве 
ВРАТ: добро обликован, јасно наглашавајући главу и тело. 

величина 
15  бодова 

16 цм 

боја 
15  бодова 

БОЈА: равномерно разноврстан уз истовремено присуство 
црвеног и белог ( боје креде ) липохрома, који има јарко 
црвену боју на карактеристичним зонама фактора 
мозаика. 
Резултирајући сексуални диморфизам карактерише             
супериорни опсег црвеног липокрома код мужјака у 
односу на женке. Вештачко бојење ( каротинирање )  
обавезно. 

држање 
кретања 

15  бодова 

ДРЖАЊЕ: усправно, узвишено стајање ( 60®).  
Уздигнуто тело. 
КРЕТАЊЕ: самоуверено, будно. 

перје 
10  бодова 
10  бодова 

ПЕРЈЕ : Kомпактно, глатко, свиленкасто, сјајно и пријања 
уз тело. 

ноге и реп 
5  бодова 

НОГЕ : јаке, дуге, благо савијене и по могућности  
разнобојане (шарене) и добро видљива бедра. 
РЕП: дугачак, танак, благо рачваст-раздвојен на врху репа, 
и по могућности разнобојан (шарен). 

општестање 
5  бодова 

ОПШТЕ СТАЊЕ - КОНДИЦИЈА : чист и здрав. Живост и 
добро прилагођавање кавезу. 

Изложбени кавез за канаринце боје 

 



  Од признавања Харлекина па све до данас, раса је све популарнија и повећава се 

број изложбених експоната на светским и локалним изложбама. Има га и на нашим 

изложбама али са скромним бројем па и квалитетом птица. Код наших одгаивача је 

постојала полемика око боје, наслеђивања, начина оцењивања и иузгледа врхунских 

примерака. Зато, моје присуство на последњој светској изложби у Португалији у 

Матосинхосу, 2020 год. сам искористио да се на лице места упознам са ствараоцима 

ове расе канаринаца, да видим светске шампионе и разговарам са њима о парењу,                                                    

њиховом наслеђивању, припреми за изложбе, исхрани и свакако оцењивању... 

Нисам пропустио и обишао сам и берзу птица и одмах да кажем да на берзи је 

имало свега и свачегата али зато на штандовима врхунских одгаивача је било правих 

егземплара. Цене за наше услове релатривно високе али   и тамо важи : колико пара 

толико и музике. Како фотографије говоре више од хиљаду реч, одлучио сам да 

направим што више оригиналних фотографија и приказем нашим одгаивачима и 

љубитељима ове расе канаринаца, погото што на Интернету могу да се прочитају                                                          

доста текстова који су углавном коректни а стандард сам преставио у горњем делу           

текста...   

Светски шампиони: 

               

                                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  ... још неколико фотографија оцењених Харлекина да би се стекао утисак о критеријуму  оцњивања 

али и величини бодова и вредновања:  

 

  



...посета берзи и штандовима реномираних одгаивача: 

 

 

 

 

 

 

 

... ...понуда исправно састављеног 

пара Харлекина . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



... береза :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... шта рећи о Харлекину и о виђеном на изложби и берзи : оно што  упада у очи је да скоро и да 

нема два иста Харлекина. Једни кажу да је то драж 

расе, а други иду у  крајност  и тврде да то још није 

оно право и називајући их шареним мозаицима. О 

укусима се не расправља, и ако има тачно  ут 

врђени стандард и бодовање, у пракси раноликост 

и распоре4д меланина доноси потешкоћа при 

оцењивању. Искуством ће се и то  превазићи. 

Из приложених фотографија се то најбоље види и 



предстоји нам, нашим судијама, доста рада и усаглашавања критеријума. Истовремено је то и 

преоблем код састављања парова. Чуо сам причу да се никад не добију ни приближно исти млади 

Харлекини од истих родитеља. Док једни одгаивачи тврде да треба парити јаче меланинске птице са 

птицама мањкавог меланина , други иду у крајност и тврде да се врхунску  Харлекини добијају само 

ако се користи бар једна птица Липохром црвени мозаик са свим карактеристикама добрих моѕаика 

поштујући полни диморфиѕам.  Различите приче, различита искуства и чини се пуно тајни врхунских  

мајстора. У једном се сви слажу да на ногама и крљушти наногама морају да имају меленина. Што 

израженије  то боље са бар неким црним ноктом. Дужина птице мора да је 16 цм. са јасно 

израженом позицијом од 60 степени. Многи одгаивачи су ми сугерирали да треба тренирати птице 

те да се тренингом постижу добри  резултатикод држања. Једноставном заграђивањем до половине 

кавеза картоном и птице се уче да се исправљају до идеалних 60 степени у односу на штапић. Глава 

танка, нешто шира ка темену. Перије мора да је беспрекорно, приљубљено уз тело и без такозваних 

гаћа које се могу видети код липохром мозаика. И код исхране је било различитих мишљења: једни 

тврде да треба давати искључиво храну сиромашну уљарицама и углавном хранити их светлим 

семеном уз јајчану храну која је сада у тренду код липохром црвених мозаика- белу, док су ми други 

тврдили да су добијали одличне птице и са жутим јајчаним хранама, јердно су сагласни, птице се 

МОРАЈУ каротинирати. Опет дилема :  каротинирати матичне парове, каротинирати младе одмах 

после излежења младих или са почетком митарења? Дилема као код липохром мозаика, што је и 

јасно  када  Харлекин  и је мозаик , меланинско липохромни истовремено, што даје утисак шарене 

птице.   Треба само напоменути да и овде код Харлекина важи исто  правило у парењу : исправно 

парење је консорт х корона јер је ћуба фактор смртности у хомозиготу. Дакле, исправним парењем 

добијамо 50 % ћубастих и 50% глаткоглавих птица и нема носиоца ћубе.  

  Харлекин  је у сваком случају инпозантна птица својом појавом, енергичношћу, бојама и шаренилу 

и све чешће кокетира са новим одгаивачима којих има све више и не само у земљи где је настао у 

Португалији већ и у читавом свету. Надам се да ћемо их све више гледати на нашим изложбама и да 

ће бити све већи број одгаивача јер овај прелепи позитурни канаринац и поред неких дилема то и 

заслужује. И за крај, наша оценска листа Харлекина донета од стране Судијске организације СОФа:                                

 

 

 



 

 

 


