
EE: Orloff  19.07.2021  TR: Orloff 
 

 
 

Menşei: Rusya'nın Avrupalı bölgesinden. İlk olarak 1884 ve daha sonra 1910 da  
Almanya'ya getirilmiş. 
 
Genel Görünüm: Orta büyüklükte, çok kaslı, geniş vücutlu, güçlü kemikli, 
sağlam yapısı köy tavuğu ile Malay türlerinin arasındadır. Orta yüksek ve dik 
duruşlu; sakallı; yer yer bol tüylü; vahşi görünümüne rağmen çok uysal bir 
karakteri vardır. 
 
Irka Özgü Özellikler – Horoz:   

 
Gövde: güçlü; dik duruş  
 
Boyun: uzun; dik taşınan; yele tüyleri oldukça yoğun, omuzları kapatmıyor; 
ensede kabarık tüylü ve belirgin şekilde kırık açılı bükük. 
 
Sırt: orta uzun; geniş; aşağı eğimli 

 
Omuzlar: geniş; belirgin ayrılmış 
 
Kanatlar: orta uzun; vücuda yakın taşınır; kanat desteği biraz çıkık 
 
Eyer: geniş; eyer tüyleri yoğun ve fazla uzun değil 
  
Kuyruk: nispeten kısa; bol, orta uzun ve dalgalanan orak tüyleri; oldukça geniş; 
kalkık ve dik açıya kadar taşınır. 
 

Orloff horoz, kırmızı alacalı Orloff tavuk, beyaz 



Göğüs: geniş; öne çıkık değil 
 
Karın: geniş ve iyi gelişmiş 
 
Kafa: orta büyüklükte; ön tarafı çok geniş; biraz kavisli; çıkıntılı kaşlar 
 
Yüz: kırmızı; kısmen sakal tüyleri ile örtülü. 
 
İbik: çöküntülü boncuk ibik; kısmen kalın kıllı (fırçaya benzeri); kafa tasına 
sağlam oturmuş 
 
Sakal: körelmiş; sakal tüyleri altında saklı 
 
Kulak lopları: önemsiz(körelmiş); sakal tüyleri ile örtülü. 
 
Gözler:  büyük; inci rengi ile turuncu kırmızı arası; dışarı çıkıntılı kaşlar dolayısıyla 
gözlerin daha küçük, sert ve vahşi bir görünümü vardır. 
 
Gaga: kısa; güçlü; az kavisli ; sarı, üst tarafı biraz daha koyu 
renk tonunda (beyaz renk çeşidi hariç) 
 
Sakal tüyleri: yoğun yanak sakalı; gaga alt tarafında öne doğru, 
dolu çene sakalı 
 
Uyluklar:orta uzunlukta; belirgin çıkıntılı; tüyler uyluklara yapışık 
 
Ayaklar: orta uzunluktan biraz daha uzun; pürüzsüz; limondan portakal sarısına 
kadar renk tonlarında 
 
Parmaklar: güçlü; orta uzunlukta; iyice aralıklı 
  
Tüyler: kafaya iyice yapışık; boyun tüyleri fazla uzun değil ama yoğun ve 
ensede kabarık; omuzlara kadar düşer ama omuzları kapatmamalı; eyer 
tüyleri yoğun ama yastık oluşumu yok; kuyruk tüyleri yoğun ve orta 
uzunlukta; göğüsteki tüyler seyrek, kursak doluyken alt yumuşak tüyler 
görünebilir 

 
Irka Özgü Özellikler – Tavuk: Genel özellikleri Horozdakine benzer, ama duruş 
daha az eğimli ve karın daha çok gelişmiştir. İbik az gelişmiş ve kısmen kalın kıllı. 
Boyun tüyleri ensede kabarık ve boyunluk oluşturur. 

 
Horoz ve Tavukta ciddi kusurlar: dar, cılız gövde; az gelişmiş karın; çok dar 
göğüs; kavisli veya çok dar sırt; fazla yüksek bacak duruşu; az gelişmiş sakal 
tüyleri; ayaklarda  tüylenme 
 
Ağırlık: Horoz 3 – 3.5  kg    Tavuk 2.25 – 2.75 kg 

Kuluçkalık Yumurta en az ağırlık: 56 g 

Yumurta Verimi : 200 



Yumurta Rengi: beyaz ve kahverengimsi arası 

Bilezik boyu: horoz 22,  tavuk 20 


