
EE: Lakenfelder   19.07.2021                                         TR: Lakenvelder 

 

Menşei: Eski bir Alman ırkı, 1840 civarında Vestfalya ve Hannover'de çok üretildi, 

ayrıca uzun zamandır Hollanda da rastlanır.  

Genel Görünüm: 

Orta büyük, uzunca, köy tavuğu tipinde, bol ve yumuşak ama yoğun tüylü. İki cinsiyet de 

aynı renk ve desene sahiptir. Hareketli bir karakteri vardır. 

Irk özellikleri - Horoz: 

Gövde: Uzatılmış, iyi gelişmiş, yuvarlatılmış dikdörtgen şekilde. 

Boyun: Orta uzunlukta; yoğun ve aşağıya uzanan yele tüyleri. 

Sırt: Orta uzunlukta; neredeyse düz, ön ve arka taraflar aynı genişlikte; eğim yok 

denilecek kadar az. 

Omuzlar: Geniş; yuvarlatılmış. 

Kanatlar:  Uzun; güçlü; bedene yapışık 

Eyer: Yoğun tüylü 

Kuyruk: Uzun; başlangıçta geniş; ana kuyruk telekleri ve orak telekleri geniş; yüksek 

ama dik taşınmıyor. 

Göğüs: Dolgun; iyice yuvarlak. 

Lakenvelder horoz, siyah desenli Lakenvelder tavuk, mavi desenli 



Karın: Dolgun; geniş; iyice gelişmiş. 

Kafa: Orta büyüklükte; orta genişlikte; biraz uzanca. 

Yüz: Kırmızı ve tüysüz. 

İbik: Orta yükseklikte balta ibik; eşit dişli, fazla derin kesilmemiş; narin dokulu; ibik 

bayrağı havada (enseye değmez). 

Sakal: Orta uzunlukta; iyice yuvarlatılmış; narin dokulu. 

Kulak lopları: Küçük; oval; beyaz; özellikle yaşlı hayvanlarda kırmızı kenarlar kabul 

edilir. 

Gözler: Büyük; kahverengi kızıl. 

Gaga: Orta güçlü; mavi gri. 

Uyluklar: Az belirgin; sıkı tüylü. 

Ayaklar: Orta uzunlukta; pürüszüz; arduvaz mavisi (kayağan taşı rengi). 

Parmaklar: Orta uzunlukta ; iyice aralıklı. 

Tüyler: Bedene çok yapışık; fakat yumuşak yapılı; yastık oluşumu yok. 

Irk özellikleri- Tavuk: 

Neredyse yatay duruş; dolgun göğüs ve iyice gelişmiş karın; duruşu horoza göre biraz 

daha alçak; kuyruk başlangıçı geniş; kuyruk hafif yukarı doğru eğimli; küçük balta ibik; 

ibik bayrağının yana yatmasına izin verilir. 

Ciddi kusurlar: Dar, küçük vücut; üçgen şekil; fazla iç bükey sırt hattı; kalın kemik 

yapısı; sincap kuyruğu; seyrek ve dar tüylü kuyruk yapısı; çok eğimli ana kuyruk 

telekleri; kısa tüyler; vücut tüylerinde güçlü siyah çillenme;  güçlü sarı oluşumlar; boyun 

ve eyer tüylerinde beyaz veya kahverengi tüyler; yetersiz siyah boyun deseni; eyer 

tüylerinde çok pas rengi; horozda tamamen beyaz veya fazla siyah eyer tüyleri; 

kuyrukta çok beyazlık; el teleklerinde çok fazla beyazlık; fazla açık ayak ve gaga rengi; 

kulak loplarında çok kırmızılık 

Ağırlık: Horoz: 1.75 - 2.25kg,  

   Tavuk: 1.5 - 2kg 

Kuluçkalık yumurta: 50 g 

Yumurta rengi: beyaz  



Yumurta verimi: 170 

Bilezik boyu:  Horoz 18, Tavuk 16 

 


