
 

 
EE: Cochin 08.05.2020         TR: Cochin 

 

 
 
 
Menşei:  
19 uncu yüzılın ortasında Güney Çin'den Avrupaya getirilmiş. 

 

Genel Görünüm:  
Alçak taşınan iri ve geniş gövde, sıkı vücut tüyleri ve bol ince tüyleri dengeli bir vücut 
formu oluşturur. Bununla beraber, bol tüylü ayaklar, iri duruşu sayesinde sakin ve 
ağır izlenim bırakır; 

 

Irka Özgü Özellikler – Horoz:  
 
Gövde: yuvarlak ve geniş; iri görünümlü 
 
Boyun: kısa; boyun yelesi yoğun ve uzun 
 
Sırt: kısa ve geniş; eyer geniş, yoğun tüylü ve bol yastık tüyü sebebiyle tümsek 
görünümünde. 
 
Omuzlar: geniş ve iyice yuvarlak 
 
Kanatlar: kısa; geniş; yüksek taşınır; eyer yastıklarında gömülmüş (saklanmış) 
 
Eyer:  yoğun ve kabarık tüylü 
 
Kuyruk: çok kısa; çok dolgun;  orak tüyleri yumuşak, ana kuyruğu örter; orak tüyleri 
oldukça kısa, ana kuyruğundan aynı noktada biter veya çok az geçer (az çıkıntılı) 
 
Göğüs: geniş ve yuvarlak; fakat alçak bir şekilde taşınır 
 

Tavuk, beyaz Horoz, sarı 
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Karın: sıkı ve kabarık tüyler sayesinde geniş ve dolgun 
 
Kafa: küçük ve zarif 
 
Yüz: kırmızı; pürüzsüz 
 
İbik: balta ibik; dik; oldukça küçük; eşit ve orta derin kesilmiş dişli; yumuşak dokulu 
 
Sakal: yumuşak dokulu; iyice yuvarlak 
 
Kulak lobları: kırmızı; ince 
 
Gözler: turuncu kırmızı; derin gömülmüş 
 
Gaga: güçlü; kısa; rengi için renk çeşitlerine bakınız 
 
Uyluklar: orta uzunlukta,  çok güçlü; arası geniş; hacimli yastıkları oluşturan yoğun 
ve yumuşak tüyle kaplı 
 
Ayaklar: güçlü; yumuşak tüyle kaplı; renk için  renk çeşitlerine bakınız 
 
Parmaklar: dış ve orta parmaklar tüylü; paça oluşturur 
 
Tüyler: çok yoğun vücut ve bol ince yumuşak tüyleri 

 

Irka Özgü Özellikler – Tavuk:  
Alçak duruş, kalın boyun, daha kısa kuyruk ve göğüsü alçak taşındığı için horoza göre 
daha tıknaz (toplu) ve iri görünür. Özellikle eyer ve arka kısımda tüyleri çok yoğundur. 
Eyer-kuyruk ve arka bölgesi çok yoğun tüylü.  Eyerin orta kısmı sırt-kuyruk hattının en 
üstü noktasını oluşturur. Uyluk ve ayakların tüyleri çok yoğun. Genel olarak beden 
duruşu biraz öne doğru eğilimlidir. Baştaki unsurlar horoza göre orantılı şekilde daha 
küçüktür. 

 

Ciddi Kusurlar:  

gövde şeklinin dar olması; düz ve dar göğüs; uzun kuyruk; ayak tüylerinin seyrek 
olması; kulak loplarının beyaz olması 
 
Ağırlık: Horoz 3.5-5.5 kg, Tavuk 3.0-4.5 kg 
 
Yumurta verimi: 120 
 
Kuluçkalık Yumurta en az ağırlık: 53 g 
 
Yumurta Rengi: kahverengi sarı 
 
Bilezik Boyu: horoz 27,  tavuk 24



 

 


