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Menşei : 
 

Uzakdoğu. Yazılı belgelerde 700 yıldır rastlanır. Avrupa'da da uzun zamandır bilinir. 

 

Üretim sebebi: 

 

Kış boyunca yumurta verimi devam eder. Güçlü kuluçka içgüdüsü vardır. 

 

Genel görünüm: 

Tıknaz, yuvarlatılmış küp şeklinde, sırt hattı hafifçe yükselir ve duruşu neredeyse 

orta yükseklikte. Yoğun, ipeksi yumuşak tüyler.  Derisi, şeritli ve beyaz kara lekeli 

renk çeşitleri hariç, her yerinde tamamen siyahımsı mavi. Tüm renk çeşitlerinde 

sakal tüylü veya sakal tüysüz varyasyonları kabul edilir. 

 

Irka özgü özellikler - Horoz: 

Gövde: Geniş, yuvarlatılmış küp şeklinde. 

Boyun: Kısa, yoğun tüylü; sakallı varyasyonda boynun arka kısmında kabarık tüyler 
vardır. 

Sırt: Geniş; kısa; arkaya doğru hafif bir şekilde yükselir. 

Omuzlar: Geniş: biraz çıkıntılı. 

Tavuk: sakallı, sarı Horoz: sakalsız, beyaz 
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Kanatlar: Kısa; geniş; yere paralel taşınır. Tüy bayrağının İç kısmında el ve kol 
teleklerinin üçte ikisi kapalı ve uca doğru üçte biri kırpılmış ipeksi olmasını istenir. 
Tüy dış kısmında bir kaç kıl gevşek sarkabilir 

Eyer: Geniş; bol ve çok sayıda yumuşak tüylü; yoğun eyer tüylü. 

Kuyruk: Dolgun; biraz kalkık taşınır; ana kuyruk ve ana orak tüyleri ,köküne doğru 
kapalı tüy bayraklı; uca doğru mümkün olduğunca kırpılmış ipeksi. Kuyruk içi 
yumuşak tüylerle dolu.  

Göğüs: Çok dolgun; geniş ve yuvarlatılmış; alçak taşınır. 

Karın: Dolgun, yoğun tüylü. 

Kafa: Küçük; yuvarlatılmış. 

Yüz: Siyahımsı mavi; beyaz kara lekeli çeşidinde hafif açık renk oluşumları kabul 
edilir; guguk renk çeşidinde kırmızı ve tavukta biraz koyulaşmış. 

İbik: Şekil ve yapı olarak yarım cevize benzer, yatay bir kıvrımlı ve dikensiz;  

siyahımsı mavi; beyaz kara lekeli çeşidinde hafif açık renk oluşumları kabul edilir;;  
guguk rengi çeşidinde kırmızı ve tavukta biraz koyulaşmış. 

Sakal: Yuvarlak; yumuşak dokulu; siyahımsı mavi ; beyaz kara lekeli çeşidinde hafif 
açık renk oluşumları kabul edilir;  guguk renk çeşidinde kırmızı ve tavukta biraz 
koyulaşmış. Sakal tüylü varyasyonunda çok az gelişmiş ve sakal tüyleri ile örtülü. 

Kulak lopları: Küçük; zengin parlak türkuaz mavisi. 

Gözler: Büyük; siyah kahverengi; beyaz kara lekeli çeşidinde hafif açık renk 
oluşumları kabul edilir; guguk renk çeşidinde kırmızı, koyu pigment oluşumlarına izin 
verilir. 

Gaga: Kısa, mavimsi ile siyah arası, guguk renk çeşidinde kemik renginde ve koyu 
oluşumlu. 

Sakal tüyleri: Sakal tüylü varyasyonunda, dolgun, bölünmemiş çene ve yanak 
sakkalı. 

Tepe püskülü: Orta büyüklükte, tüyler arkaya doğru eğimli; arka tarafta bir kaç adet 
daha uzun ve ipeksi tüyler bulunur. 

Uyluklar: Kısa; yoğun tüylü, fakat kılıç oluşumu yok. 

Ayaklar: Neredeyse orta uzunlukta; siyahımsı mavi beyaz kara lekeli çeşidinde hafif 
açık renk oluşumları kabul edilir; guguk renk çeşidinde ten renkli, koyu oluşumlu ve 
pullu. Dış tarafta kısa tüylenme. 

Parmaklar: Beş parmak. Beşinci parmak iyice ayrılmış, arka parmağını geçer, pence 
dahil hafif yukarıya doğru kavisli. Arka parmak ve beşinci parmak arasında mümkün 
mertebe az perde istenir. Dış parmaklarda kısa tüylenme. 

Tüyler: Bol gelişmiş; ipeksi ve yumuşak tüylü, yoğun alt yumuşak tüyler. Tüy yapısı 
yıpranmış saça benzer, şaftlar ve ince teller yumuşak, tüy bayrağı birleşik değildir. 

 



Deri: Tüm vücutta siyahımsı mavi. Bu pigmentasyon ayrıca kas, kemik üstü deride  
ve iç organlarında bulunur ; beyaz kara lekeli çeşidinde hafif açık renk oluşumları 
kabul edilir; guguk renk çeşidinde, deri  az çok mavi oluşumlu ,beyazdır, çünkü 
yoğun siyahımsı mavi pigmentasyon yoktur. 

Irka Özgü Özellikler – Tavuk:  

Cinsiyetten kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı. Cinsiyete 

kaynaklanan, daha kısa ve yumuşak tüy yapısı, tavuk biraz daha tıknaz bir 

görünüme sahiptir. Takke şeklinde tepe püskülün yapısı sağlamdır ve 

gözlerin görüşünü engelmez. İbik, horoza göre oldukça küçük, eşit şekilli ve 

belli belirsiz yatay kıvrımlı. Sakallar horozdakine göre daha küçük, fakat 

belirgin ve yuvarlak yapılı ve ayrıca sakal tüylü varyasyonunda, sakal tüyleri 

ile örtülü. 

 

Ciddi kusurlar: 

Düz göğüs; dar veya uzun gövde; arkaya eğilimli sırt hattı ve düşük kuyruk; 

fazla sert, ipeksi yumuşak olmayan veya zayıf tüy oluşumu; fazla gelişmiş ve 

aşırı uzun orak telekleri; çok az gelişmiş ana kuyruk telekleri; birkaç spiral 

şeklinde dönük kanat telekleri; kuyruk ve kanat teleklerinde tüy bayrağının 

eksik olması; beşinci parmak ve arka parmak arasında yetersiz mesafe; aşırı 

kılıç veya paça oluşumu; ayaklarda eksik tüylenme; guguk renkli ve beyaz 

kara lekeli çeşitleri hariç, ibik, yüz, sakal ve deri, siyahımsı maviden farklı bir 

renk; ibikte çıkıntılar; horozun ibiğinde yatay kıvrımın olmaması; beyaz, 

kırmızımsı veya siyahımsı mavi kulak lopları; çok açık göz rengi; sakallı 

varyasyonunda zayıf, belirsiz sakal tüyleri veya çok belirgin sakallar. Sakalsız 

varyasyonunda yelenin arka kısmında ve sakalların yanında çok kabarık 

tüyler; tepe ve sakal tüylerinin görüşe engel olması. 

 

Ağırlık : Horoz 1.4 – 1.7 kg arası. Tavuk 1.1 – 1.4 kg arası. 

Yıllık Yumurta Verimi: 80 

Kuluçkalık Yumurta:  40 g 

Yumurta Rengi: Açik kahverengi; 

Bilezik: Horoz 16; tavuk 16 


