
 

 

EE:    Appenzeller Spitzhauben  24.04.2021      TR: Tepeli Appenzell 

 

 
 

Menşei: İsviçre’deki Appenzell ilinde eski tepeli tavuk ırklarından türetilmiştir.  

 

Genel görünüm:  Köy tavuk tipinden biraz küçük, sivri tepe tüylü ve küçük boynuz 

ibikli. Özellikle tavuklarda, arkaya doğru uzatılmış silindir şekli gövde.  Sırt hafif 

eğimli ve kuyruk  gür, yelpaze şeklinde. Duruş orta yüksek ve geniş. 

  

Irka özgü özellikler - Horoz:  

 

Gövde: Uyumlu bir şekilde yuvarlatılmış; orta uzun; silindir şekli. 

Boyun: Hafif kavisli; orta uzun; yoğun yele tüylü. 

Sırt: Orta uzun; arkaya doğru hafif eğimli;  güzelce yuvarlatılmış. 

Omuzlar: Yuvarlatılmış. 

Kanatlar: Oldukça uzun; sıkı yukarda taşınır. 

Eyer: Dolgun ve yuvarlatılmış. 

Kuyruk: Bol orak tüyleri; geniş başlangıçlı ve yelpaze şeklinde; sırt hattına göre en 

çok 90 derece ‘ye kadar bir acı ile taşınır. 

Göğüs: Dolgun; kavisli; biraz kalkık taşınır. 

Karın: Iyi gelişmiş. 

Horoz, gümüş kara benekli Tavuk, turunç beyaz benekli 



 

 

Kafa: Orta büyklükte; kafatası kalın derili.  

Yüz: Ateş kırmızısı; az tüylü. 

İbik: Boynuz ibik; yukarıya doğru açılan, yan çıkıntısı olmayan, iki tane küçük 

yuvarlak koniden oluşur. 

Sakallar: Orta uzun; narin dokulu. 

Kulak Diskleri: Orta büyüklükte; oval; mavimsi beyaz. 

Gözler: Koyu kahverengi;  canlı ifadeli. 

Gaga: Güçlü; mavimsi; burun delikleri kabarık; nal şeklinde yükseltilmiş gaga sırtı ve 

üstünde küçük bir et beni var. 

Tepe tüyleri: Orta büyük, öne eğimli sivri tepeli.  

Uyluklar: Belirgin şekilde görünür; zayıf. 

Ayaklar: Orta uzunlukta; ince kemikli; mavi. 

Parmaklar: İyice aralıklı; pençeler açık kemik rengi. 

Tüyler: Oldukça sert ve bedene iyice yapışık. 

 

Irka özgü özellikler - Tavuk: 
 
Cinsiyete bağlı özellikler dışında horoz ile aynı, fakat sırt hattı neredeyse yatay. 

 

Ciddi kusurlar: Köşeli vücut şekli; dar sırt; sivri kuyruk başlangıcı; fazla alçak, dar 

veya çökük göğüs; sarkık kanatlar; fazla alçak taşınan, yada sivri veya dar kuyruk; 

gagada çok büyük et beni; ibikte çok yan çıkıntılar; kabarık olmayan burun delikleri 

dolayısyla karga gagası; fazla alçak veya dar duruş; bacaklarda tüylenme. 

Ağırlık: Horoz 1.5 – 1.8 kg 

             Tavuk  1.2 kg – 1.5 kg 

Yumurta verimi: 150 

Kuluçka yumurtası en az ağırlık:  55 gram 

Yumurta rengi: beyaz 

Bilezik boyu: Horoz 16 mm , Tavuk 15 mm 

 

 


