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Menşei:  

 

 
                                                                    © Resimlerin telif hakkı Ahmet Eren'e aittir 

 

Yarım küre tepeli Avrupa köy tavuk tipinden türetilmiş çok eski bir ırk. Almanya'da 

18.inci yüzyıldan beri ana renk çeşitlerinde yetiştirilir.  

 

Genel görünüm:  

 

Orta büyük, hafif yapılı köy tavuk tipinde. Meraklı, dik, orta yüksek duruşlu. Dolgun 

yuvarlak tepe tüyleri, ve yoğun sakal tüyleri vardır. Bol vücut tüyleri bedene yapışık. 

Sakin ve insana alışık bir karakteri vardır.  

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

 

Gövde: uzatılmış yapılı; omuzlarda geniş, arkaya doğru daralıyor. 

Boyun: orta uzunlukta; oldukça dik taşınır ve sadece hafif kavisli; boyun yelesi çok 

bol tüylü. 

Sırt: orta uzunlukta; arkaya doğru hafif bir şekilde eğimli. 

Omuzlar: geniş, yuvarlatılmış. 

Kanatlar: orta uzunlukta, bedene yapışık taşınır. 

Eyer: bol eyer tüyleri kuyruk geçişini mümkün olduğunca kapatır. 

Tavuk, turunç beyaz oyalı ( = Portakal) Horoz, Tollbunt 



 

 

Kuyruk: orta uzunlukta; bol ve mümkün mertebe geniş orak tüyleriyle; kuyruk 

yüksek ve biraz açık taşınır. 

Göğüs: dolgun, iyice yuvarlak, kalkık taşınır. 

Karın: iyi gelişmiş. 

Kafa: orta büyklükte; kafatasında yarım küre şekilli bir tümsek, yuvarlak tepe 

tüylerinin temelini oluşturur. 

Yüz: kırmızı; gözleri hariç, yüz neredeyse sakal tüyleriyle kaplı. 

İbik: yok 

Sakallar: çok küçük, sakal tüyleriyle kaplı. 

Kulak lopları: küçük, sakal tüyleriyle kaplı. 

Gözler:  canlı ifadeli; göz rengi için renk çeşitlerine bakınız 

Gaga: güçlü; kavisli; burun delikleri oldukça yukarıda, gaga rengi ayak rengi ile 

uyumlu. 

Sakal Tüyleri: yoğun, bölünmemiş yanak ve cene sakalı; gözlerin görüşünü açık 

bırakır. 

Tepe tüyleri: dolgun yuvarlak tepe; dar ve sivri tepe tüyleri kafanın arkasına ve 

yanlarına sarkıyor, ancak görüşünü engellememeli. Alt ve öndeki tüyler tepe 

tüylerine destek veriyor. (Görüşü açmak amacıyla bu tüyler temizlenebilir ) 

Uyluklar: orta uzunlukta; belirgin; sıkı tüylü. 

Ayaklar: orta uzunlukta; renk için renk çeşitlerine bakınız 

 
Parmaklar: orta uzunlukta, iyice aralıklı. 

Tüyler: yoğun; sıkı; bedene yapışık 

Irka özgü özellikler - Tavuk: 
 
Vücut yapılı biraz daha tıknaz, biraz daha alçak duruşlu ve gövdenin taşıması horoza 

göre biraz daha yatay. Tepe tüyleri küre şeklinde, yoğun, sıkı tüylü ama sarkmamalı. 

Yanak ve çene sakalı iyi gelişmiş. Tepe ve sakal tüyleri görüş açısını engellememeli. 

Vücut tüyleri geniş ve bedene yapışık. 

 

Ciddi kusurlar: Fazla zayıf, dar veya kısa gövde; Dar veya sığ göğüs; fazla 

yüksek veya alçak duruş; sarkık kanatlar; sincap kuyruğu; püskül şeklinde, yana 

eğimli, bölünmüş veya çok seyrek tepe tüyleri; kafatasında eksik tümsek; eksik 

veya az gelişmiş sakal tüyleri; fazla büyük, çene sakalında yerleşmiş sakallar; çok 

belirgin ibik oluşumu; yamuk burun sırtı; sarkık kaşlar; kısıtlı görüş (göz 

seviyesinde bakarak kontrol edilir)  



 

 

 

Ağırlık: Horoz 2.0– 2.5 kg 

             Tavuk  1.5 kg – 2.0kg 

Yumurta verimi: 120 

Kuluçka yumurtası en az ağırlık:  48 gram 

Yumurta rengi: beyaz 

Bilezik boyu: Horoz 18mm , Tavuk 16mm 

 


