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Menşei: 1800 lerden sonra İngiltereden Sör John Sbright tarafından yetiştirilmiş ve 
onun adını almıştır. 
 
Genel Görünüm: Kısa, geniş ve yuvarlatılmış şekil, orta yüksek duruş. Uyarılınca 
göğüs öne doğru şişer ve tıpış tıpış yürür. 
  
Irka Özgü Özellikler – Horoz ve Tavuk:   

 
Not: HOROZ ve TAVUK neredeyse eşit. HOROZ tavuk tüylüdür. 
 
Gövde: Tıknaz. 
 
Boyun: Kısa, güçlü; kavisli.  
 
Sırt: Kısa ve çukur şeklinde yuvarlak. 

 
Omuzlar: Omuzlar ve kanat desteği görünür şekilde öne çıkık. 
 
Kanatlar: Alçak taşınır. Yere değmemeli. 
  
Eyer: Kuyruğa geçiş geniş, sıkı ve çukur şeklinde yuvarlak. 

Tavuk, Gümüş Siyah Oyalı Horoz, Gümüş Siyah Oyalı 
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Kuyruk: İyi açık ve dik taşınır. Üst kuyruk tüyleri diğerlerinin üzerine taşabilir. İlk 
tüy dökümünden sonra kuyruk tüyleri yaşlı hayvanlarda daha kısadır. Kuyruk yan 
tüyleri geniş, yuvarlak uçlu ve kuyruğa yapışık. 
 
Göğüs: Dolgun; geniş; yuvarlak; öne çıkık ve yüksek taşınır. 
  
Karın: Orta derecede gelişmiş.  
 

    Kafa: Küçük; biraz geride taşınır. 
 
Yüz: Düz, narin dokulu; koyu kızıl ile dut rengi arası. 
  
İbik: Gül ibik; orta büyüklükte; kafa tasına sıkı oturur; noktalı ve dolgun; ön taraf 
geniş; kama şeklinde sivrilir ve bir dikenle sonlanır. 
 
Sakal: Orta büyük; iyi yuvarlatılmış. 
 
Kulak lopları: Kırmızı; orta büyük; pürüzsüz. 
 
Gözler: Büyük; koyu kahverengi ile siyahımsı kahverengi arası, 
dut rengi göz halkası vardır. 
  
Gaga: Oldukça kısa, koyu kemik rengi. 
 
Uyluklar: Kısa, güçlü. 
  
Ayaklar: Pürüzsüz; orta uzunlukta; arduvaz (kayağan taşı) mavisi. 
 
Parmaklar: Orta uzunlukta; arduvaz (kayağan taşı) mavisi. 
 
Tüyler: Kısa; bedene yapışık; yoğun yapılı; badem şekilli tüyler.   
 
Ciddi kusurlar: Çok büyük, kaba veya dar vücut; uzun, düz sırt; çok yüksek duruş; 
özellikle horozlarda eksik kuyruk yelpazesi; çok kısa, sivri, yuvarlak veya mızrak 
şeklinde tüyler; kaba kafa noktaları; ibik çukuru; kulak loplarında beyazlık; soluk 
kırmızı yüz ve ibik rengi; açık renk ayak parmakları. 
 
Ağırlık: Horoz 600 g. Tavuk 500 g. 
 
Kuluçka yumurta en az ağırlık: 30 g. 
 
Yumurta kabuk rengi: Beyaz ile krem rengi arası. 
 
Bilezik ölçüsü: Horoz 11, Tavuk 9. 


