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Bronz renk:  

 

Göğüs, boyun, omuzlar ve kanat desteği, tüm gökkuşağı renklerinde göz kamaştırıcı, 

güçlü bronz parlaklığa sahip, ana renk tonu siyah. Omuz örtü tüyleri koyu kadife 

siyah oyalı, göğüs yan tüyleri, erkekte koyu kadife siyah oyalı, dişide koyu kum rengi 

ile koyu kahverengi arası oyalı. Kanat örtü tüyleri, siyah kahverengi, çok parlak ve uç 

oyalar daha açık renkte ve dar. Her bir sırt tüyü, omuzdan kuyruğa kadar mümkün 

olduğunca geniş (1-2 cm) altın kızılı ile mor kızıl arası parıltılı bronz şerit göstermeli, 

öyle ki tüy uçlarında dar bir kadife siyah ve daha geniş kestane rengi şerit ile 

sonlanmalı. Kanatlar geniş zeytin yeşili bronz renginde yatay bir kuşakla süslenir 

öyle ki, parlak siyah kadifemsi bir şerit ile sonlanır. Kanatlar siyah, gri beyaz yatay 

kuşak ile eşit olarak keskin şeritli. Kuyruk tüyleri çok geniş, kahverengi şeritli siyah; 

tüy uçlarında 1 ile 2 cm arası bronz şerit görünür, sonra koyu kum rengi ile altın 

kahverengi şerit ile sonlanır; ne kadar koyu o kadar iyi. Büyük kuyruk örtü tüylerinde 

erkekte bronz kuşak olmalı, dişide olmasına amaçlanmalı. Uyluk tüyleri siyah ve 

uçlara doğru 1 ile 2 cm arası geniş bronz plaka olmalı. Erkekte bu plaka kadife siyah 

bir oya, dişide kahverengi bir oya ile sonlanır. Alt yumuşak tüyler siyah, Ayak rengi 

koyu kahve rengi, yaşlı hayvanlarda kızıl ile mor kızıl arası. 

 

Ciddi Kusurlar: Eksik bronzluk; tek renk siyah kanat tüylerinde desen olmaması; 

kanatlarda çok fazla beyazlık; beyaz sırt ve kuyruk örtü tüy oyası. Üstten görülecek 

şekilde deseni bozuk kuyruk; genç dişilerde açık renk göğüs oyası ve her iki 

cinsiyette de siyah sırt. 

 

Beyaz:  

 

Saf beyaz, tek istisna siyah (göğüs püskülü). Genç hayvanlarda ayak rengi güçlü bir 

şekilde pembe, yaşlı hayvanlarda kırmızı. 

 

Ciddi kusurlar: Sarı oluşumlar; çok solgun ayak rengi. 

 

Siyah Kanat: 

 

Ana renk sim siyah. Göğüs, boyun, omuzlar, ışık açısına göre, koyu bronz rengi ile 

parlak yeşil arası parıltılı. Omuzlardan kuyruk uçlarına kadar her bir tüy geniş, parlak 

altın plakalı. Bunlar her iki cinsiyette de keskin bir şekilde kuyruk örtü tüylerinde 

ayrılmış ve kuyruk teleklerinde 2-3 cm geniştir. Yan tüyler erkek ve dişide aynı 

şekilde çok geniş altın plakalı. Sırttaki uç oyalar erkekte siyah, dişide yeşildir; büyük 

ve küçük kuyruk örtü tüylerinde uç oyalar kahverengidir. Kuyruk yan orak telekleri 

siyah, kahverengi çilli, uç oyalar kestane rengi; kanatlar: el ve kol telekleri saf siyah, 

üst 5-6 kol teleği canlı zeytin rengi ile parlak yeşil parıltılı, sonlara doğru merdiven 



benzeri desen oluşturan 2-3 mm geniş beyaz oya desen ile çevrili. Ayak rengi 

kızılımsı kahverengi 

 

Ciddi Kusurlar: Siyah sırt; kuyruk örtülerinde çok az altın renk; göğüste ve kuyruk 

örtülerinde açık renk oya desen; yeşil parıltının olmaması, siyah renk dışında kanat 

rengi. 

 

Karamel (Bourbon):  

 

Erkeğin tüm vücudu koyu kahverengi-kızıl renginde. Üst boyun tüyleri, sırtın alt kısmı 

ve büyük kuyruk örtü tüyleri hariç, tüm tüyler uçlarda dar, siyah oyalı. Kanatlar 

beyaz, üst taraftaki 6 kol teleği hafif kahverengi kızıl oluşumlu. Kuyruk beyaz, kuyruk 

sonundan önce kızıl, beyaz oyalı yatay kuşak vardır. Alt yumuşak tüyler somon 

renginde. 

Dişinin ana rengi erkeğinki gibidir, ama tüylerde siyah uç oya yoktur. Sadece göğüs 

tüylerinde dar, beyaz bir uç oya vardır. Ayak rengi kızılımsı kahverengi, yaşlı 

hayvanlarda kızıl mor renge kadar olabilir. 

 

Ciddi Kusurlar: Kızıl kuyruk, kızıl kanatlar; oya desen olmaması. 

 

Siyah:  

 

Tüm tüyler kadifemsi parlak siyah. Alt yumuşak tüyler siyah. Sırt ve kuyruk örtü 

tüylerinin uç oyalarında bronza çalan parıltıya izin verilir. Ayak rengi siyah, yaşlı 

hayvanlarda kızıl mor renge kadar açılabilir. 

 

Ciddi Kusurlar: Genç hayvanlarda açık renk ayaklar; kanatlarda pigment eksikliği; 

açık renk alt yumuşak tüyler; beyaz tüy sapı. 

 

Kızıl kanat:  

 

Göğüs ana rengi koyu deri kahverengi, turuncu kızıl ile zeytin yeşili parıltılı. Erkekte 

siyah, dişide geniş kum rengi ile kızıl kahverengi arası uç oya desenli. Sırttaki her tüy 

geniş, mor parıltılı altın plakalı, erkeğin daha dar uç oya deseni vardır. Dişide altın 

plakayı dar siyah bir oya desen takip eder. Sonra zümrüt yeşili parıltılı yatay kuşak 

vardır. Tüy güçlü pas kızılı oya desen ile son bulur. Boyun ve omuzlar çok parlak 

koyu deri kahverengidir. Boyun, omuz, göğüs ve sırttaki alt yumuşak tüyler siyah, tüy 

üzerinde kahverengi yatay dalga desen vardır. Erkek ve dişide deki küçük kuyruk 

örtü tüyleri, geniş, mor yanardöner altın plaka ve geniş pas kırmızısı uç oya desenli. 

Altın plaka ve uç oya desen arasındaki siyah oya desen çok dardır, ancak 1mm 

genişliktedir. Bu tüylerin alt yumuşak tüyleri, siyah dalgalı kahverengidir. Büyük 

kuyruk örtü tüyleri desensiz pas kızılı renktedir. Kuyruk tüyleri, siyah yatay dalgalı, 

kızıl kahverengi. Siyah dalgalar arasında güçlü siyah çillenme bulunur. Uzun tüylerin 

uçlarında geniş altın plaka ve pas kızılı uç oya desen. Altın plaka siyah oya desen 



tarafından çevrelenmiştir. Yan tüyler geniş altın plakalı ve pas kızılı uç oya desenli. 

El telekleri, güçlü siyah çilli, gri beyaz. Karina pas kızılı. Kol telekleri canlı pas kızılı, 

narin çilli. Ayak rengi koyu kahverengi, yaşlı hayvanlarda kızıl. 

 

Ciddi kusurlar: Altın renk olmaması veya çok dar altın plakalar; pas kızılı dışında 

kol telekleri ve uç oya desen rengi. Büyük kuyruk örtü tüylerinde siyah yatay bağ. 

 

Kröllwitz Rengi : 

 

Ana renk beyaz, boyun saf beyaz, erkeklerde hafif oya desenli üst boyna izin verilir. 

Göğüs ve sırtta başlayan, her tüy ucu siyah oya desenli, öyle ki bu desen göğüste 1-

2 mm genişliğinde gümüş oya desen ile, sırtta ise biraz daha geniş beyaz oya desen 

ile son bulur. Erkekte siyah sırt üstüne izin verilir. (Göğüsteki gümüş oya desenin 

eksikliği, başka bir şey yoksa, hata sayılmaz. Bunun tekrar üretimi için çaba sarf 

edilir.) Erkekte göğüs deseni pul gibi görünür, dişide daha az belirgindir. Sırt, 

omuzlar, gövdenin yan tarafları ve kuyruk örtüleri daha belirgin bir desen ortaya 

çıkarır. Büyük kuyruk örtü tüyleri ve kuyruk tüyleri siyah yatay kuşaklı ve beyaz uç 

oya desenli. Kanat bağlantı tüyleri siyah bir uç oya ile bitmelidir. Kol telekleri beyaz; 

tüy dış yüzeyi sona doğru siyahlaşır. El telekleri, beyaz tüy saplı, siyah gri. Ayak 

rengi ten rengi ile kızıl arası. 

 

Ciddi kusurlar: Tüylerde kahverengi renk, koyu siyah renkten başka desen rengi. 

 

Narragansett rengi:  

 

Gurk (Erkek): Kafa beyaz. Boyun ve göğüste tüylerin dıştan görünmeyen kısımları 

siyah, görünen kısımları çelik grisi ile neredeyse beyaz arası ve her tüyün beyaz uç 

oyasından önce belirgin, dar, siyah oya deseni vardır. Bu desen alt göğüste ve sırtta 

daha genişler. Karın ve gövde yanlarında tüm tüyler, belirgin beyaz uç oya desenli, 

mat siyah. Sırt metalimsi siyah. Eyerdeki her tüy kahverengimsi siyah, uçlarda siyah 

oya desenli ve neredeyse beyaz uç oya desenli, bu desen kuyruk tüylerine doğru 

genişler. Omuzlar ve kanat örtü tüyleri açık çelik grisi, her tüy dar, siyah oya desen 

ile biter. Büyük kanat örtü tüyleri geniş, kapalı kanatlar üzerinde, beyaz gri bir kuşak 

oluşturur ve kanat örtülerini ve kol teleklerini ayıran, belirgin siyah oya desen ile son 

bulur. Kol telekleri art arda gelen siyah beyaz şeritlerle bezenmiştir, öyle ki beyaz 

şeritler nispeten daha dar ve her iki şeritte de kahverengi oluşumlar vardır. El 

telekleri, birbirini takip eden, bire bir (1:1) siyah ve beyaz, az ya da çok eğik çizgilidir, 

siyah çizgiler çelik grisi parıltı gösterir. Kuyruk tüyleri, ayrıca küçük ve büyük kuyruk 

örtü tüyleri mat siyah, her tüy eşit aralıklı ve belirgin, narin, paralel, sarımsı 

kahverengi yatay şeritlerle bezenmiştir. Bu tüylerin, çelik grisi ve neredeyse beyaz uç 

deseninden önce, siyah, metalimsi parlak kuşak, ve şimdilik bunlarda hafif bronz 

oluşumlara izin verilir. 



DİŞİ: Renk ve desen, sırt hariç, cinsiyete bağlı tüy şekli dışında, gurk (erkek hindi) ile 

aynı. Sırt tüyleri, siyah oyalı, kahverengimsi siyahtır. Üst sırt başlangıcından eyere 

kadar genişleyen beyaz uç oya desenli. Ayak rengi ten rengi ile pembe arası. 

 

Ciddi kusurlar: Kol teleklerinde kahverengi şerit desen; Gurkun sırtında bronz 

parlaklık; kanat örtülerinde çok koyu veya kahverengi kuşak.  

 

Mavi:  

 

Eşit dağılımlı uyumlu koyu veya açık mavi. Güvercin mavisi amaçlanır. Serpilmiş gibi 

ortaya çıkan siyah noktalara izin verilir. Ayak rengi kirli ten rengi.  

 

Ciddi kusurlar: Beyaz tüy sapı; beyaz kanatlar; tüylerde bulanık renk; mavi dışında 

renk. 

 

Bakır rengi: 

 

Işıklı, doygun bakır kahverengisi, canlı parıltılı. Üst tüy renk tonu mümkün olduğunca 

eşit dağılımlı olmalı. Gurkun tüyleri boyun, göğüs, karın, sırt ve kanat desteğinde, 

narin 1-2 mm genişliğinde siyah mavi parıltılı uç oya desen gösterir. Dişi de bu oya 

desen çok belirgin değildir ama ulaşılmaya çalışılır. Kanatlar ve kuyruk tüylerinde  bu 

oya desen bulunmaz.  

 

Buna karşı kuyruk tüyleri dış tüy ucunda aşağı yukarı 2 mm genişliğinde, önünde 

neredeyse aynı genişlikte koyu kahverengi kuşak bulunan 

açık kahverengi oya desen barındırır. Siyah kuşak lehine hafif dalga desene izin 

verilir. Alt yumuşak tüyler sarı gri; tüy sapları kızıl kahverengi; Dişide güçlü parlaklık 

yoktur, ama renk genede donuk olmamalı. Ayak rengi ten rengi ile pembe arası. 

 

Ciddi kusurlar: Beyaz alt yumuşak tüyler; beyaz kuyruk; beyaz kanatlar ve tüy 

sapları; kaba oya desen.  

 

Kızıl: 

Eşit dağılımlı tek renkli tuğla kırmızısı. Gurkta, beyaz kanat uçları ve hafif siyah oya 

desene, şimdilik izin verilir. Ayak rengi kahverengi ile koyu kahverengi arası, yaşlı 

hayvanlarda biraz açılır. 

 

Ciddi kusurlar: Beyaz tüy sapları; beyaz alt yumuşak tüyler. 

 

Sarı:Tek renkli doygun koyu sarı, alt yumuşak tüyler koyu sarı; Gurkta, hafif siyah 

oya desene, şimdilik izin verilir. Ayak rengi ten rengi ile açık kızıl arası. 

 

Ciddi kusurlar: Beyaz alt yumuşak tüyler; mat tüy rengi; açık renk kanatlar; her türlü 

oya desen.  


