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Menşei: 

 

Bazı renk çeşitleri İngiltere ve Hollanda’da, ama çoğu Almanya’da türetildi. 

 

Genel görünüm: 

 

Uyumlu yuvarlatılmış şekiller ve akıçı hatlar. Uzatılmış güçlü vücut yapısı, orta 

yüksek, geniş duruş ve yatay gövde taşıması. Kuyruk ucu mümkün olduğunca göz 

hızasına kadar yükselir.  

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

 

Gövde: geniş; dolgun; tüm gövde iyi yuvarlatılmış; gövde uzunluğu yüksekliği göre 

daha fazladır ve yatay taşınır. 

 

Boyun: neredeyse orta uzunlukta; gür yeleli. 

 

Sırt: geniş; fazla kısa değil, öyle ki yele ve eyer tüyleri arasında belirgin bir mesafe 

kalır. Sırt hattı yeleden eyere kadar, bir açı olmadan, eşit, içbükey yükselir. 

 

Omuzlar: geniş; iyice yuvarlatılmış. 

 

Tavuk, altın beyaz oyalı Horoz, sarı 



Kanatlar: İyice kapalı; kemerli; bedene iyice yapışık ve yatay taşınır; kanat uçları 

eyer tüyleriyle kaplı. 

 

Eyer: omuzlar kadar geniş; içbükey sırt hattından yükselir ve bükülmeden kuyruğa  

geçiş yapar. 

 

Kuyruk: kısa, gür ve geniş; eyerden bükülmeden mükünse göz hızasına kadar 

yükselir; ana kuyruk teleklerinin dizilişi, arkadan bakıldığında, aşağıdan yukarıya 

dönmüş yumuşak destek tüyleriyle dolu, bir at nalı oluşturur. Çok sayıda iyi kavisli 

yumuşak örtü ve orak tüyleri ana kuyruk tüylerini kapatır.  

 

Göğüs: geniş; dolgun; iyice yuvarlatılmış; yandan bakıldığında boğazdan karnına 

kadar eşit şekilde yuvarlatılmış bir ön hat oluşturur.  

 

Karın: geniş; dolgun; yandan bakıldığında yuvarlatılmış ön hat devam eder. 

 

Kafa:  geniş; iyi yuvarlatılmış, fazla büyük değil. 

 

Yüz: yumuşak dokulu; tüysüz; kırmızı. 

İbik: küçük; hafifçe noktalı gül ibik; sabit ve dengeli yerleştirilmiş; önde geniş ve 

dolgun, orta uzun yuvarlak dikeni arkaya doğru daralır ve ense hattını takip eder.  

 

Sakal: orta uzunlukta; iyiçe yuvarlatılmış; yumuşak dokulu. 

 

Kulak lobları: küçük; kırmızı. 

 

Gözler: kırmızı; turunc reni kabul edilir. 

 

Gaga: kısa; güçlü; sarı; renk çeşide bağlı olarak, gaga sırtında, az çok geniş, koyu 

kemik renginde oluşuma izin verilir. 

 

Uyluklar: orta uzunlukta; belirgin; sıkı tüylü. 

 

Ayaklar: orta uzunlukta; güçlü; geniş duruşlu; mümkün mertebe yoğun sarı renkte. 

 

Parmaklar: orta uzunlukta. 

 

Tüyler: sıkı; bol yumuşak tüylü; her tüy geniş, mümkün mertebe yuvarlak. Oya 

desenli renk çeşitleri biraz daha sert bir tüy yapısına sahip olması gerekir. 

 

Irka özgü özellikler - Tavuk:  

 

Horoza göre tavuğun sırtı biraz daha uzun görünür. Çok kısa olmayan kuyruk, sırtın 

iyice yuvarlak çizgisini takip ederek eyer üzerinden sonuna kadar bükülmeden 



yükselmeli. Biraz görünen ana kuyruk telekleri, arkadan bakıldığında, aşağıdan 

yukarıya dönmüş yumuşak destek tüyleriyle dolu, bir at nalı oluşturur. En üst kuyruk 

noktası kuyruk örtü tüyleri dolayısıyla biraz yuvarlatılmış, ama kesinlikle top şeklinde 

olmamalı. Kafa özellikleri horozunkine göre biraz daha zarif. 

 

Ciddi kusurlar: 

 

Kısa veya dar vücut yapısı; top şeklinde veya sarkık kuyruk yapısı; düz sırt hattı; 

fazla kısa veya fazla uzun sırt; fazla düz veya çok uyumsuz göğüs-karın hattı; 

eğimli vücut taşıması; fazla yüksek veya alçak duruş; sarkık kanat; kulak 

loplarında beyazlık; ibik önünün açık olması; fazla kalkık ibik dikeni; fazla 

yumuşak, dar veya kabarık tüyler. 

 

Ağırlık: Horoz 1600 gram, Tavuk 1200 gram. 

Kuluçka yumurtası: 40 g. 

Yumurta rengi: Açık kahverengi ile krem rengi arası  

Bilezik boyu: Horoz 15, Tavuk 13 

Yumurta verimi: 160 

 


