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Menşei: Japonya 1860 ta Almaya’ya getirildi. 
 
Genel Görünüm: Küçük, alçak duruşlu, geniş ve tıknaz gövdeli, dik kuyruklu ve 
çok büyük kafa noktaları Vücudun kısımlarındaki farklılıklardan dolayı– kuyruk 
uzunluğu, kafa noktalarının büyüklüğü ve alçak duruşu - nevi şahsına münhasır 
(“küçük tuhaf”). Şekilsel tercihler her şeyden önce renk ve desenle başlar. 
  
Irka Özgü Özellikler – Horoz:   

  
Gövde: Kısa, geniş, güçlü. 
 
Boyun: Kısa; bodur; tüy bakımından zengin, omuzları kapatan zengin yeleli. 
 
Sırt: Çok kısa; geniş; yandan bakılınca sırt çizgisi, yanları boyun ve kuyruktan oluşan, 
dar bir firketeyi andırır. Bol tüylü horozlarda, sırt boşluğu olmaması kusur değildir. 

 
Omuzlar: Geniş; yele tarafından örtülmüş.  
 
Kanatlar: Büyük; o kadar alçak taşınır ki kanat uçları yere değer. Yere 
değme noktası, yaklaşık arka vücut  bitimi noktasında olmalı. 
  
Eyer: Bol tüylü; geniş. 

Tavuk, lavanta karyağdı Horoz, beyaz siyah kuyruklu 
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Kuyruk: Çok büyük; dik;  ana kuyruk tüyleri kafadan üçte bir daha uzun; başlangıç 
tarafı geniş; orta derecede yelpaze; ana orak tüyleri, mümkün olduğunca uzun, kılıç 
şeklinde ve yan orak tüyleri eğik ama çok yumuşak değil, bol kademeli iyi oturmuş. 
Kuyruk, ön sınır çizgisi ile ibik bayrağına dokunabilir, fakat dik bir açı ile başlayamaz 
ve öne doğru katlanamaz (sincap kuyruk). 
 
Göğüs: Geniş; dolgun; çok kavisli; hafif kalkık taşınır. 
  
Karın: Dolgun; geniş.  
 

    Kafa: Büyük; geniş. 
 
Yüz: Pürüzsüz; yaşlı horozlarda etli; göz üstleri siğilli. 
  
İbik: Balta ibik; çok büyük; geniş oturmuş; kalın; granül şeklinde bayrak, temas 
etmeden enseyi takip eder; 5 adede kadar yay şeklinde, geniş oturan ibik dişleri; 
Büyük ibikli yaşlı horozlarda biraz yumuşak ibiğe izin verilir. 
 
Sakal: Büyük; kalın; granül dokulu. 
 
Kulak lopları: Kırmızı; 
 
Gözler: Büyük; canlı. 
Gaga: Kısa, güçlü, 
 
Uyluklar: Çok kısa; bol tüylü. 
  
Ayaklar: Kısa, kalın; yuvarlak; tüysüz; az görünür; eklem yerleri köşeli. 
 
Parmaklar: Orta uzun; güçlü; parmak araları iyice aralıklı. 
 

Irka Özgü Özellikler – Tavuk:   
 
Boyun: Kısa; tıknaz; bol tüylü. 
 
Sırt: Horozda ki gibi, ancak sırt çizgisi “U” şeklindedir. Kuyruk başlangıcı ve yastıklar 
iyice dolgun. 
 
Kuyruk: Uzunluk açısından kafadan üçte bir daha uzundur; kuyruk başlangıcı geniş; 
biraz yelpazeye benzer; ana kuyruk tüyleri geniş; çok örtü tüyleri vardır. 
 
Göğüs: Horozda ki gibi, ancak daha az kalkık taşınır. 
 
İbik: Mümkün olduğunca büyük; iyi kesimli; 5 ibik dişinden fazla olmamalı; dik ibiğe 
izin verilir.  
 
Ayaklar: Horozda ki gibi, ancak neredeyse görünmez. 
 



Diğer Özellikler: Horoz ile aynı 
 
Tüy yapısı: 
 
Düz: Sıkı; geniş tüyler, alt yumuşak tüyler oldukça gelişmiş. 
 
Kıvırcık: Örtü tüylerinin tüyleri iyi yuvarlatılmış (yarım tur) kıvırcık oluşturur. Kafaya 
kadar dikilmiş tüyler bir boyunluk oluşturur. Tüy bayrakları geniş, sadece kanatlarda ve 
kuyrukta, Düz tüylü çeşidine göre, daha kapalı. Kuyruğun alt kısmındaki tüyler tüylü 
çeşidindeki gibi. 
 
İpek tüylü: Yırtık, saç benzeri, yumuşak tüy şaftlı ve kıllar tüy bayrağında bir arada 
durmaz. Tüy yapısının korunması için kanat telekler ve kuyruk tüyleri alt üçte birlik 
kısımda kapalı tüy bayrağı oluşturmalı. Kuyruk yüksekliği düz tüylü çeşidindeki kadar 
değildir. Kıvırcık ve ipek tüylü çeşidindeki kafa noktaları düz tüylü çeşidindeki gibi 
belirgin gelişmemiştir. 
 
Ciddi Kusurlar: 
 
Dar ya da sığ göğüs; uzun sırt; tipik olmayan vücut duruşu; uzun ayaklı olması; ince 
ayaklar; ayak ve taban renginde güçlü farklılıklar; öne veya yana yatık kuyruk; yüksek 
taşınan kanatlar; yumuşak veya çok yamuk ana orak tüyleri çok küçük kafa noktaları 
(özellikle düz tüylü çeşidinde); ince ve içe dürülmüş sakallar. Düz tüylü çeşidinde: kaba 
tüyler; tül tüyler. Kıvırcık tüylü çeşidinde: yetersiz kıvırcıklık; tül tüyler. İpek tüylü 
çeşidinde: Kanat teleklerinde ve kuyrukta eksik tüy oluşumu.  
Ağırlık:  Horoz 600-700 g. 
  Tavuk: 500-600 g.  
 
Kuluçka yumurta en az ağırlık: 28 g. 
 
Yumurta kabuk rengi: bej ile krem beyaz arası. 
 
Bilezik ölçüsü: Horoz 13, Tavuk 11. 
 

 


