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Menşei: 

Almanya 

 

Genel görünüm: 

Zarif, ince, duruşu orta yüksekten biraz üstünde, yoğun tüylü ve olağanüstü uzun 

kuyruklu bir süs tavuk ırkı.  

 

Irka özgü özellikler - Horoz: 

Gövde: zarif; uzatılmış; silindir şeklinde; gövde neredeyse yatay taşınır 

Boyun: orta uzunluktan biraz daha uzun; yele tüyleri çok uzun ve dar; omuz ve sırtın 

üst kısmını örter. 

Sırt: uzun; doğru; yatay taşınan kuyruk hattına kırılmadan geçiş yapar. 

Omuzlar: iyice yuvarlatılmış; yele tüyleri ile kaplı. 

Kanatlar: yüksek taşınır; iyice kapalı ve bedene yapışık. 

Eyer: yoğun tüylü; çok uzun ve dar tüyler genellikle yere temas eder. 

Kuyruk: uzun, sağlam ana kuyruk tüyler; çok uzun ana ve yan orak tüyleri yere 

temas eder; yatay olarak taşınır. 

Göğüs: iyi yuvarlatılmış: çok az çıkıntılı; biraz yüksek taşınır. 

Karın: az gelişmiş. 

Kafa: küçük; dar; uzunca. 

Yüz: kırmızı; narin dokulu 

İbik: balta ibik; küçük; dik; ince dişli; İbik bayrağı serbest durur, ense hattını takip 

etmez. 

Sakallar doku: küçük; yuvarlak; narin dokulu 

Kulak lopları: küçük; beyaz; pürüzsüz. 

Gözler: canlı ifadeli; turuncu kızıl ile kızıl arası. 

Gaga: orta uzunlukta; gaga rengi ayak rengi ile uyumlu. 

Uyluklar: orta uzunluktan biraz daha uzun; belirgin; sıkı tüylü. 

Ayaklar: orta uzunluktan biraz daha uzun; tüysüz; ince kemikli; mavi gri 

Parmaklar: düz olarak iyice aralıklı 



Tüyler: çok uzun; bedene yapışık; yumuşak alt tüyler az; fazla dar olmayan vücut 

tüyleri; ziynet tüylerinin sapları esnektir. 

 

Irka özgü özellikler – Tavuk: 

Zarif vücut şekli; gövde yatay taşınır. Sırt-kuyruk geçişi akıcı ve tüylerle kaplı. Çok 

uzun, yatay olarak taşınan kuyruk. Üst kuyruk örtüsü tüyleri kılıç şeklindedir, iyi 

gelişmiş kuyruk yan tüyleri çoğunlukla orak şeklindedir ve en uzun olanlar ana 

kuyruk tüylerini geçer. Boyun tüyleri ve eyer tüyleri de çok uzundur. Küçük Balta ibik 

ve küçük sakallar. 

 

Ciddi kusurlar: 

Kısa, tombul vücut şekli; fazla büyük ya da fazla küçük vücut yapısı; alçak duruş; 

özellikle boyun, eyer ve kuyrukta fazla kısa tüyler; fazla yüksek taşınan kuyruk; fazla 

kavisli ve uçları öne doğru dönen kuyruk örtüsü tüyleri; sarkık kanatlar; kaba kafa 

yapısı; fazla büyük ibik; enseye değen ibik bayrağı; büyük veya uzun sakallar; kulak 

disklerinde çok kırmızılık. 

 

Ağırlık: Horoz: 800g , Tavuk: 700g 

Kuluçkalık yumurta: 25 g. 

Yumurta rengi: sarımsı beyaz 

Yıllık yumurta verimi : 120 

Bilezik boyu: Horoz 13, Tavuk 11 

 


