
EE: Deutsche Faverolles            23.11.2021       TR: Alman Faverolles 

 
Menşei: 1912’den beri Fransız Faverolles ırkının Alman yetiştirme tarzı için verilen 

ismi.  

Genel Görünüm: 
Güçlü, hareketli, 5 parmaklı bir tavuk ırkı. Dolgun, geniş ama hantal olmayan 
gövdeye ve ince kemik yapısına sahiptir. Orta yüksek duruşlu. Yoğun vücut tüyleri,  
sakal tüyleri ve tüylü bacakları vardır. uslu bir karakteri vardır.  

Irk özellikleri - Horoz: 
Gövde: Geniş; derin; uzun; yandan bakınca uzatılmış, arkada biraz daha alçak bir 
dikdörtgen oluşturur. Yatay olarak taşınır.  
Boyun: Orta uzunlukta; güçlü; yoğun yele tüyleri.  
Sırt: Uzun; sırt hattı boyunca geniş, düz yoğun eyer tüyleri ile birleşir.  
Omuzlar: Geniş. 
Kanatlar:  Bedene yapışık; yere paralel taşınır. 
Eyer: Geniş; yoğun tüylü. 
Kuyruk: Nispeten kısa tüylü; uzun; bol ve kısa orak telekleri ile örtülü; hafif yukarıya 
doğru kalkık. 
Göğüs: Geniş; dolgun; alçak;  iyice yuvarlak; öne doğru çıkıntılı. 
Karın: Geniş; dolgun. 
Kafa: Nispeten küçük. 
Yüz: Kısa tüylü. 
İbik: Balta ibik; dik; küçük ile orta büyük arasında; eşit dağılımlı dişli.  
Sakal: Körelmiş; sakal tüyleri ile örtülü. 
Kulak lopları: Sakal tüyleri ile örtülü. Renk önemsiz. 
Gözler: Turuncu ile kızıl arasında. 
Gaga: Kısa; güçlü; açık kemik rengi ile kemik rengi arasında.  
Sakal Tüyleri : Çok yoğun yanak ve çene sakalı 
Uyluklar: Kısa ve güçlü; az belirgin; sıkı tüylü ama akbaba topuk değil. 
Ayaklar: Orta uzunlukta; ince kemikli; dış tarafta tüylü; ten rengi. 
 

Tavuk, somon rengi 
 

Horoz, somon rengi 
 



Parmaklar: 5 parmak; dış parmakları hafif tüylü; arka parmaklar ayağın hafif iç 
tarafına doğru yerleşilmiş; 5 inci parmaklar arka parmakların üstünde ve onlardan 
iyice ayrılmış; 5 inci parmaklar arka parmaklardan daha uzun ve yukarıya doğru 
eğimli. 
Tüyler: Yoğun; mümkün mertebe geniş tüy yapısı 

Irka özgü özellikler – Tavuk: 
Iyi gelişmiş karın, dolgun göğüs, yatay taşınan gövde ve yastıksız eyer dolayısıyla 
horoza göre daha tıknaz bir görünüme sahiptir; kuyruk kısa; sakallar tamamen 
körelmiş; boyunluk oluşumu tavuğun tipik bir özelliğidir.  

Ciddi kusurlar: 
Zayıf, kısa veya dar vücut yapısı; çok eğimli, çukur veya balık sırtı; dar eyer; dik 
kuyruk; yoğun eyer yastığı; ince boyun; çok alçak veya çok yüksek duruş; az 
gelişmiş sakal tüyleri; fazla büyük veya yana sarkık ibik; akbaba topuk tüyleri (kılıç 
tüyleri) ; birinci ve beşinci parmak aynı kemik kökünden. 
Ağırlık: Horoz 3 – 4 kg, Tavuk 2.5 - 3.25 kg 
Kuluçkalık yumurtası: 55 g 
Yumurta rengi: açık kahverengi kahverengiye kadar 
Bilezik boyu: Horoz 24, Tavuk 22 
Yıllık yumurta verimi: 150 

 


