
EE: Bantam                       19.09.2022                  TR: Gül ibikli Bantam 

 

 

Menşei: 

Muhtemelen Java’nın Bantam bölgesinden kaynaklanıyor. Siyah renk çeşidi 19. 

yüzyılının sonunda İngiltere üzerinden Almanya’ya getirildi. Diğer renk çeşitleri 

İngiltere ve Almanya’da yetiştirildi. 

 
Genel Görünüm: Hareketli, küçük bir Cüce Tavuk. Kısa, geniş gövdeli ve köşeli 
olmayan narin çizgili profilli. Tüy yapısı geniş, özellikle kuyruk bölgesi geniş tüylü. 
Büyük beyaz kulak diskleri vardır.   

 

Irka Özgü Özellikler Horoz:  

 

Gövde: Tıknaz; iyi yuvarlatılmış. 
 

Boyun: Kısa ve geniş; biraz arkaya doğru taşınır; gür ve dolgun yelesi omuzlar ve 
sırtını kapatır ve eyere kadar uzanır. 

 
Sırt: Kısa; geniş; her tarafta iyi yuvarlatılmış. 

 
Omuzlar: Geniş, hafif yuvarlatılmış; yele tüyleri ile kaplı. 

 
Kanatlar: Orta uzunlukta; oldukça geniş; kavisli; alçak taşınır ve uylukların 
üst kısmını kapatır. 

  

Tavuk, sarı siyah kolombiya   

 

Horoz, siyah 

 



Eyer: Geniş; sırt geçişi dolgulu ve köşesiz. 

  

Kuyruk: Uzun ve geniş; oldukça yüksek, fakat dik taşınmaz; ana kuyruk telekleri 
geniş ve hafif yelpaze şekilde; ana ve yan orak tüyleri geniş, uzun ve uçlarında 
yuvarlatılmış, dairesel kıvrılır. Buna pergel şekli denir.  

 
Göğüs: Geniş; kavisli; belirgin şekilde çıkıntılı. 
 
Karın: Orta derece gelişmiş. 

  
Kafa: Küçük; kavisli; tepe ve alın geniş. 

Yüz: Pürüzsüz; tüysüz; parlak kırmızı. 

 

İbik: Gül ibik; parlak kırmızı; küçük noktalı; ibik önü dahil, iyice dolgulu; arkaya 
doğru daralır ve uzun düz diken ile biter; İbik dikeninin başlangıcı oval, hafif 
yükselir ve yuvarlak ucu ile biter.  

 
Sakallar: Yuvarlak, pürüzsüz. 

 
Kulak diskleri: Büyük; yuvarlak; pürüzsüz; kalın; bembeyaz; emaye gibi parıltılı.  

. 
Gözler: Büyük; göz rengi için renk çeşitlerine bakınız. 

  
Gaga: Kısa; güçlü; geniş başlangıçlı. 

 
 

Uyluklar: Neredeyse orta uzunlukta; biraz çıkıntılı. 
 

Ayaklar: Neredeyse orta uzunlukta; ince kemikli; pürüzsüz; ayak rengi için renk 
çeşitlerine bakınız. 

 
Parmaklar: Orta uzunlukta; iyi aralıklı.  

 
Tüyler: Dolgun; geniş tüy yapısı   

 
Irka Özgü Özellikler Tavuk:  
 
Cinsiyetten kaynaklan farklar dışında horozla aynı. Kanatlar biraz daha yüksek 
taşınır. Kuyruk uzun, hafif yelpaze şeklinde ve horoza göre biraz daha alçak. Üst 
kuyruk örtü tüyleri ana kuyruk teleklerini biraz geçer. Tüyler horozdaki gibi, dolgun 
geniş eyer tüyleriyle. 
 
Ciddi kusurlar: Dar, uzun veya kaba vücut yapısı; fazla yüksek duruş; uzun veya 

eğimli sırt; köşeli kuyruk geçişi; fazla alçak yada yüksek kuyruk taşıması; horozda 

fazla yumuşak ,gevşek yan orak tüyleri; fazla dar, sivri tüyler; kırmızı, fazla küçük, 

fazla ince veya çok buruşuk kulak diskleri; fazla uzun veya buruşuk sakallar; koyu 

yüz rengi; ibik ön kısmı açık olması (dolgun olmaması). 

 



Ağırlık: Horoz 600 g. Tavuk 500 g. 

 

Kuluçka yumurta en az ağırlık: 28 g. 

 

Yumurta kabuk rengi: Beyaz ile krem rengi arası. 

 

Bilezik ölçüsü: Horoz:11, Tavuk 9 

 

Yıllık yumurta verimi: 90 

 

 


