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Menşei: 

Tespit edilemeyen kökene sahip avrupa köy tavuğu; Irk olarak Romanya ve Almaya'da 

yetiştirilir. 

Genel görünüm:  

Güçlü, yandan bakıldığında gövdesi arkaya yatık 1:2 oranında dikdörtgen oluşturan, orta 

büyüklükte (köy tavuğu)  Boyun ve kafa tüysüz ve kırmızı renktedir, Göğüs kemiği 

tüysüzdür. Kafada takke şeklinde, kafaya oturan ve arkaya doğru sivri şekil alan tepe 

tüyleri vardır. Balta ve gül ibik çeşitleri standartta kabul edilir. Tüysüz göğüs kemiğine 

yakın dizilmiştir tüyler vardır. 

Irka özgü özellikler- Horoz: 

Gövde : uzun; silindir şeklinde; hafif eğimli vücut duruşu. 

Boyun: S şeklinde hafif kavisli; tüysüz; kırmızı ten rengi; Ön boyundaki tek tük tüy 

anızları eleme kusuru olarak kabul edilmez. 

Sırt: Orta uzunlukta; arkaya doğru hafifçe sivrilen. 

Omuzlar: Geniş; biraz yuvarlatılmış; eksik boyun tüyleri sebebiyle görsel olarak biraz 

dikkat çekici. 
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Tavuk, beyaz Horoz siyah 



Kanatlar: orta büyüklükte, sıkı duruşlu. 

Eyer: yuvarlatılmış; yastıksız uzun eyer tüyleri. 

Kuyruk: dolgun telekli orta uzunlukta; kalkık taşınır 

Göğüs: dolgun; geniş; iki taraflı olarak çift tüy şeridi ile bezenmiş, yinede yan tüyler 

göğüsü tam olarak kapatmalıdır. 

Karın: geniş; iyi gelişmiş 

Kafa: orta büyüklükte; balta ibiklerde ibik ve sakal ile birlikte üç eşit bölüm oluşturur; 

ensenin üst bölümünde takke şeklinde arkaya doğru sivrilen tüylenme. 

Yüz: kırmızı; gözlerin altında küçük kıllar oluşmuş. 

İbik: a) Balta ibik: küçük; orta derin ibik dikenleri; ibik bayrağı, enseden hafif kalkık iyi 

yuvarlatılmış. 

b) gül ibik: orta büyüklükte; kafaya sıkı oturan küçük bezeli, ense çizgisini takip eden, 

enseye oturmamış,  kısa ve yuvarlak ibik dikeni 

Sakal: orta büyüklükte; mümkün mertebe yuvarlak; narin doku. 

Kulak lobları: kırmızı; mümkün mertebe yüz ve boyun derisinden az kalkık. 

Gözler: Portakal kırmızısı, siyah ve mavi oyalı desen renklerinde koyu kırmızıya kadar 

olur. 

Gaga: güçlü; renk olarak ayak rengine uyumlu. 

Kursak: kırmızı ve tüysüz; üçte biri, yan tüylerle kaplıdır. 

Uyluklar: güçlü, şerit şeklinde, çıplak bölgeleri örten tüylenme. İç tarafta alttan küçük bir 

üçgen şeklinde alan çıplak kalmalı. 

Ayaklar: orta büyüklükte; ince kemikli; tamamen tüysüz; renk -renk çeşitlerine bakınız-. 

Parmaklar: orta büyüklükte; düz; parmak açıklıkları iyi. İyice aralıklı 

Tüyler: bedene yapışık, sadece şeritli şeklinde  tüylenme vardır ama genede tüylerle 

kaplıdır. 

Irka özgü özellikler- Tavuk: 

Cinsiyete bağlı özellikler dışında horoz ile aynı. Neredeyse yatay vücut duruşu, dolgun, 

derin göğüs ve dolgun karın. Boyun rengi horoza göre daha açıktır. Takke şeklindeki 

tepe tüyleri yuvarlak görünür. 

Ciddi kusurlar: 

Yetersiz tip; zayıf, dar gövde; yeterli şekil oluşumu olmayan arka bölge; boyunda tüy 

yumağı; dik kuyruk duruşu; düşük kanat; tüylü yüz; siyahımsı yüz veya boyun rengi; çok 



büyük ibik; kulak loblarında emaye renklenme; sarı ten rengi; tüysüz uyluk üçgeni 

eksikliği. 

 

Ağırlık: Horoz 2.5 – 3 kg; 

   Tavuk 2 – 2.5 kg. 

Kuluçka yumurta en az ağırlık: 55 g 

Yumurta rengi: Beyaz'dan krem rengine kadar 

Bilezik boyu: Horoz 20, Tavuk 18 

 

 


