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Menşei:  

ABD, 1883’te kabul edildi.  Aynı yıl Almanya’ya getirildi. İlk renk çeşidi gümüş siyah 

oyalıydı. 

 

Üretim sebebi: 

Çabuk büyüyen, kombine bir ırktır. Hem yumurta verimi hem de et verimi yüksektir. 

Ayrıca yaygın olarak güzelliği için beslenen çok renk çeşidi bulunan bir ırktır. 

 

Genel görünüm: 

Orta ağırlıkta ve orta yükseklikte bir ırk; sırt hattı arkaya doğru yavaşça yükselir; gül 

ibik ve sarı bacaklara sahiptir. 

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

Gövde: gövdenin uzunluğu yüksekliğinden daha fazla ; geniş; yuvarlak; duruşu orta 

yükseklikte ve geniş. 

 

Tavuk, gümüş siyah oyalı Horoz, sarı siyah oyalı 
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Boyun: kısa-orta uzunlukta; geriye doğru bükülmüş; yele yoğun ve omuzlar 

üzerinden geriye doğru düşer. 

 

Sırt: hafifçe kavisli ; orta uzunlukta; eyere kadar eşit genişlikte yükselir. 

 

Omuzlar: geniş. 

 

Kanatlar: kısa; el ve kol telekleri geniş; bedene yapışık ve yatay taşınır. 

 

Eyer: iyice yuvarlak; dolgun ve yoğun eyer tüyleri. 

 

Kuyruk: kısa; geniş; yüksek taşınır; orak tüyleri orta uzunlukta, iyice bükülmüş ve 

ana kuyruk teleklerini örter; ana kuyruk tüyleri geniş ve sağlam  

 

Göğüs: geniş; derin; dolgun. 

 

Karın: derin; iyi gelişmiş. 

 

Kafa: orta büyüklükte; geniş; kafatası yuvarlatılmış. 

 

Yüz: kırmızı; pürüzsüz; hafifçe tüylü. 

 

İbik: orta büyüklükte, gül ibik; sabit ve dengeli yerleştirilmiş; çöküntü yok; hafifçe 

noktalı; dikeni yuvarlak ve ense hattına uzanır. 

 

Sakal: orta büyüklükte; iyice yuvarlak; kırışıksız ve kavissiz; yumuşak dokulu. 

 

Kulak lobları: biraz uzatılmış; orta büyüklükte; yumuşak dokulu; parlak kırmızı. 

 

Gözler: büyük; yuvarlak; çıkıntılı; turuncu kırmızı. 

 

Gaga: kısa, iyice kavisli; renk sarı ile kemik rengi arasında. 

 

Uyluklar: orta uzunlukta; fazla kabarık tüylü değil. 

 

Ayaklar: orta uzunlukta; güçlü; tüysüz; sarı; daha yaşlı hayvanlarda saman sarısı 

kabul edilir. 

 

Parmaklar: uzun; düz ve iyice aralıklı. 

 

Tüyler: yoğun; oldukça yumuşak; fazla gevşek değil; her tüy mümkünse geniş ve 

yuvarlak uçlu; oyalı ve dantelli desenli renk çeşitlerinin tüy yapısı daha sert olması 

gerekir. 

 



Irka özgü özellikler - Tavuk:  

Cinsiyetten dolayı kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı; kuyruk horoza göre 

biraz daha alçak; kısa; örtü telekleri geniş; ana kuyruk telekleri biraz görünür; geniş 

ve sağlam; arkadan kısa yumuşak tüyleriyle dolu ters at nalı şeklini (desenli 

çeşitlerinde daha sert tüyler dolayısıyla ters V şeklini) oluşturur; kuyruğun en yüksek 

noktası mümkünse sakalın ortasından geçen yatay hatta bulunmalıdır. 

Ciddi kusurlar: 

Tip eksikliği; kısa veya köşeli vücut şekli; aşağıya doğru eğimli sırt; fazla alçak 

taşınan kuyruk; fazla kabarık tüyler; ayaklarda tüylenme; kulak loplarından emaye 

beyazlığın üçte birinin fazla olması. 

 

Ağırlık: Horoz 3.4-3.8 kg, Tavuk 2.5-3 kg. 

Kuluçka yumurtası: Beyaz renk çeşidinde 55 gram, diğer renk çeşitlerinde 53 gram 

Yumurta rengi: sarı- koyu kahverengi, renk çeşitlerine göre değişir. 

Bilezik boyu: Horoz 20, Tavuk 18. 

Yumurta verimi: 180. 

 


