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Renk çeşitleri: 

Somon rengi: 

  
 

HOROZ: Eyer ve yele tüyleri fildişi rengi. Yelenin orta kısmında gizlenmiş tüylerde 

kızıl kahverengilik istenir; boyun lekesi yaşlı horozda talep edilir, genç horozda arzu 

edilir. Sırt ve küçük kanat örtüleri kızıl kahverengi, hafifce beyaz sarı oluşumlu 

olabilir; Kanat örtü tüyleri oya desenli pirinç renkli, horoz yaşlandıkça renk açılır. 

Büyük kanat örtüleri siyah, yeşil veya mavimsi parıldayan bir bant oluşturur. El 

telekleri siyah, dış kısmı beyaz kenarlıklı. Kol teleklerinin  iç kısmı siyah, dış kısmı 

beyaz, öyle ki kanatlar kapalı olduğunda beyaz kanat üçgenini oluşturur. Üst kuyruk 

örtüsü kısmen kızıl kahverengisi. Sakal tüyleri, göğüs, uyluk ve kuyruk siyah. Karın 

ve bacak tüyleri siyah ile siyah gri arasında. Göğüs,karın ve sakal tüylerinin yumuşak 

iç kısımları gümüş beyaz. Diğer vüçut bölgelerdeki alt yumuşak tüyler beyaz tüy saplı 

ve mavi gri bir ışıltıya sahiptir.  

TAVUK: kanat örtüleri, sırt ve eyer eşit dağılımlı somon kırmızısı. Her tüy beyazımsı 

saplı ve mümkün mertebe beyazımsı kenarlıklı. Boyun rengi sırttan biraz daha yoğun 

kırmızı, her tüy beyazımsı veya fidişi kenarlıklı. Boyunluğun tüy rengi aynı şekilde. 

Kanat teleklerinin dış kısımları somon rengi, iç kısımları somon rengi ve gri siyah  

serpiştirilmiş. Ana kuyruk tüyleri somon rengi, az çok siyah gri oluşumlu. Göğüs, 

karın ve uyluklar krem rengi. Uyluklarda hafif renk geçişi kabul edilir. Arka kısmı un 

beyazı; sakal tüyleri beyazımsı; ayak ve parmak tüyleri un beyazından buğday 

rengine kadar. Alt yumuşak tüyler beyazımsı, kırmızı tüy kısımlarında beyaz saplı ve 

mavi gri ışıltılı.  

Ciddi kusurlar: HOROZ da: Sırt ve omuzlarında yetersiz kızıl kahverengilik; tüy 

sapının beyazdan başka renk olması; kanat örtülerinde tamamen eksik pirinç renkli 

kenarlıklar; çok lekeli sakal tüyleri ve göğüs tüyleri; yele tüylerinde siyah merkez 

çizgileri. 



TAVUK: Eksik veya fazla koyu somon rengi; tamamen eksik oya deseni; somon 

renginin göğüs ve uyluklara çok fazla geçmesi; tüy sapının beyazdan başka renk 

olması; çok kurum rengi oluşumu.   

Mavi Somon Rengi: 

  
 

Desen ve renk somon rengindeki gibi, ama tüm siyah tüy kısımları yerine az oyalı 

mavi veya oyasız mavi var.  

Ciddi kusurlar:  Renk ve desen hataları somon rengindeki gibi;  fazla açık, fazla 

koyu mavi veya kurumlu; güçlü pigment eksikliği. 

Beyaz:  

 

 

 

Sarımsı oluşumlar olmadan saf gümüş beyaz. 

Ciddi kusurlar:  

Sarımsı oluşumlar. 



Beyaz Siyah Kolombiya: 

  
 

HOROZ ve TAVUK neredeyse aynı desenli. Ana renk gümüş beyaz. Kafa ve sakal 

tüyleri beyaz; yele tüyleri geniş, simsiyah, yeşil parıltılı, merkez çizgili ve her tüyün 

kenarı gümüş oya desenli. Desenin ön boyuna kadar gidip gitmemesi çok önemli 

değil. El telekleri ağırlıklı olarak siyah, beyaz dış kenarlıklı. Kol teleklerinin iç kısmı 

siyah, dış kısmı beyaz, öyle ki kanatlar kapalı olduğunda, sadece beyaz görünür. 

Kuyruk yeşil parıltılı siyah. Horozun küçük orak tüyleri ve tavuğun kuyruk örtüsü 

tüyleri beyaz oyalı. Ana orak tüylerinin ve tavukta büyük kuyruk örtü tüylerinin beyaz 

oya desenli olmasına izin verilir. Alt yumuşak tüyler açık gri.  

Ciddi kusurlar: Renkli sakal tüyleri; beyaz ana kuyruk telekleri; aşırı sarı oluşumlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EE Kitapta olmayan ama kabul edilen diğer renk çeşitleri: 

Mavi oyalı 

 

 

 

Sarı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guguk rengi 

 

 

 

Siyah 

 

 

 

 


