
Antwerp Sakallı Cüce renk standardı   27.09.2021 

Renk çeşitleri: 

Siyah: 

  
 

 Yeşil parıltılı siyah. Göz rengi koyu kahverengi. Ayak rengi kayağan taşı mavisi ile 

siyah arası. 

Ciddi kusurlar: Yeşil parlaklık olmaması; farklı renkli tüyler; açık göz rengi. 

Beyaz:  

  
 

Saf beyaz. Gözler kahverengi. Ayak rengi mavi. 

Ciddi kusurlar: Fazla sarı oluşumlar; gri tüy kenarları; açık göz rengi. 

 

 

 



Kızıl:  

  
 

HOROZ: Eşit dağılımlı, doygun, çok koyu olmayan, parlak kızıl. Kanat telekleri kızıl, 
tüy 
iç kısımları siyah oluşumlu. Kuyruk kızıl, kısmen siyah nüfuz etmiş. Tüy sapları 
kızılımsı 
kemik rengi. 
 
TAVUK: Eşit dağılımlı doygun kızıl, horoza göre daha açık ton. Kanat ve kuyruk 
rengi 
horoz ile aynı. 

Göz rengi kızıl kahverengi. Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar: Aşırı lekeli tüyler; herhangi bir beyazlık; vücut tüylerinde siyahlık. 

Sarı 

 

 



 

HOROZda Kafa, boyun, kanat örtü ve eyer tüyleri ve TAVUKta boyun tüyleri,  

doygun parlak altın sarısı. Diğer tüyler eşit dağılımlı doygun sarı. Kuyrukta bir miktar 

siyah serpintiler kabul edilir. Alt yumuşak tüyler mümkün olduğunca sarı, gri renge 

izin verilir.  Tüy sapları sarımsı kemik rengi.  

Göz rengi turuncu kızıl ile kızıl kahverengi arası. Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar: Eşit olmayan veya çok lekeli tüy rengi; fazla kızıl üst renk; beyaz alt 

yumuşak tüyler; güçlü pigment eksikliği; kuyruk ve kanat teleklerinde çok kurum 

rengi; boyun tüylerinin  desenli olması.  

 

Lavanta 

  
 

Üst yüzeyi eşit dağılımlı açık gri mavi renkte. Horozun takı tüylerinde hafif koyu mavi 

çillenmeye izin verilir.  

 Gözler kahverengi.  Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar:  

Lekeli veya fazla koyu üst renk; paslı veya çok sarı oluşum; tüylerin kenarlarında oya 

deseni; bozuk tüy yapısı, özellikle sırt ve kanat örtü tüylerinde. 



Guguk rengi: 

  
 

Her tüy, koyu kayağan taşı rengi ve açık gri mavi, ardı sıra değişimli olarak hafif 

kavisli ve yatay olarak guguk şerit desenlidir. Horozda şeritler aynı genişlikte, tavukta 

koyu tüy kısmları biraz daha geniştir.  Desen çok net biçimde değidir. 

Göz rengi  turuncu kızıl. Ayaklar ten renginde. 

 

Ciddi kusurlar:  

Oyaya benzeyen kenarlıklı veya çok solgun desen; tek renkli tüyler; çok pas veya 

pigment eksikliği; kol teleklerinde eksik guguk deseni. 

Mavi oyalı: 

  
 

HOROZ: Eşit dağılımlı temiz  gri mavisi; her tüy mümkün mertebe koyu mavi  oya 

desenli. Kafa, yele, eyer, sırt  ve kanat örtü tüyleri, parıltılı siyah mavi. 

TAVUK: Eşit dağılımlı temiz  gri mavi; her tüy  koyu mavi  oya desenli. 

Gözler koyu kahverengi.  Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 



Ciddi kusurlar: Horozda yele, eyer ve kanat örtülerinde kurum oluşumu ve orak 

tüylerinde yeşil parıltılık; kahverengimsi ana renk; kanat ve kuyruk teleklerinde çok 

pipment eksikliği; eksik veya çok bulanık oya deseni; tek renkli beyaz, siyah veya 

başka renkli tüyler. 

Gümüş siyah oyalı 

  
 

HOROZ: Kafa gümüş beyaz. Yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, her tüyün kenarı 

mümkün olduğunca  yukarıya kadar ve tüy şeklini takip eden, dar siyah oya desenli. 

Göğüs ve uyluklar gümüş beyaz, eşit  genişlikte siyah oya desenli. Sırt ve kanat örtü 

tüyleri beyaz, her tüyün ucu siyah oyalı. El telekleri iç kısmı, siyah oluşumlu, beyaz. 

Dış kısımları  saf beyaz ve siyah oyalı, kanatlar kapalıyken, oyalı bir kanat  üçgeni 

oluşturaçak şekilde. El telekleri beyaz, az çok siyah kenarlıklı. Büyük kanat örtü 

tüyleri (bağlantılar) siyah oyalı, beyaz. Kuyruk tüyleri, siyah oyalı, beyaz. Ana kuyruk 

teleklerinde siyah oluşumlara izin verilir. 

TAVUK:Kafa beyaz. Diğer tüyler mümkün olduğunca eşit genişlikte siyah oyalı. 

Kanatlar horozdaki gibi. Ana kuyruk telekleri siyah oyalı, beyaz ve örtülü tüy bayrağı 

kısmen siyah alacalı. Alt yumuşak tüyler gri. 

Gözler kızıl kahverengi. Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar:  

Horozun takı tüylerinde, kanat örtülerinde ve kanat teleklerinde yetersiz oya desen; 

orak tüylerinde fazla siyahlık veya eksik oya desen; horoz ve tavukta fazla geniş, 

kaba veya fazla dar, gri oya desen; siyah oya desenin yanında beyaz tüy kenarları; 

güçlü kurum oluşumlar; çift oya desen; yarım ay şeklinde oya desen; sarı veya 

kahverengi oluşumlar. 

 

 

 



Bıldırcın rengi 

 

 

 

Tüm renkler doygun ve parlak. Tüy merkezi ve oya deseninin sınırları için aşırı 

beklentiler yok. 

HOROZ: Kafa siyah, altın oya desenli. Yele yeşil parıltılı siyah, üst kısımda yanlar 
altın kahverengi kenarlıklı, öyle ki sadece yelenin altı kısmı saf siyah görünür. Sakal 
tüyler altın sarısı. Göğüs altın sarısı, parlak sinir desenli ve solgun sarı oya desenli. 
Uyluk ve karın, göğüs rengi ile aynı, arkaya doğru gri oluşumlu. Sırt ve kanat örtü 
tüyleri eşit dağımlı koyu  altın kahverengi (tavuktaki desen faktörü mevcut ama 
örtülü). Bağlantı tüyleri dış kısmı kahverengi, iç kısmı mat siyah. El telekleri siyah, 
hafif tarçin kahverengi oya desenli. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı tarçın 
kahverengi ve siyah uçlu, öyle ki tarçın kahverengi bir kanat üçgenini oluşturur. Eyer 
tüylerinin siyah merkez bölümü uça kadar gider ve tüylerde geniş altın kahverengi 
kenarlıklar vardır. Ana kuyruk telekleri siyah, büyük ve orta orak telekleri siyah, 
küçük orak tüyleri yanları altın kahverengi oyalı. Tüm orak tüyleri yeşil parıltılı.  

Gözler koyu kahverengi. Gaga koyu kemik rengi. 

TAVUK: Kafa siyah, altın oya desenli. Boyun tüyleri siyah, altın sarı sinir desenli.  
Altın sarı veya altın kahverengi  kenarlıklı, siyah merkez bölümü uca doğru oya 
desenini deler. Sakal altın sarısı. Göğüs altın sarısı, parlak sarı sinir desenli ve 
solgun sarı oya desenli. Göğsün yan tüylerinde kahverengi oluşumlara izin verilir. 
Uyluk ve karın rengi, göğüs rengi ile aynı, arkaya doğru gri oluşumlu. Diğer vücut 
tüyleri, kadife siyah, parıltılı siyahımsı kaverengi merkezli, altın sarı sinir desenli ve 
altın kahverengi kenarlıklı. Bu kenarlıklar eyere doğru biraz daralır, ve kanat 
örtülerinda aşağıya doğru biraz genişler, ama merkez bölümünü küçültmez. El 
telekleri siyah. Kol telekleri iç kısmı,  kahverengi siyah  ve dışa doğru altın 
kahverengiye geçiş yapar, öyle ki siyahımsı kahverengi bir kanat üçgenini oluşturur. 
Ana kuyruk tüyleri siyah, hafif kahverengi kenarlı ve kahverengimisi tüy şaftlı. Kuyruk 



destek tüyleri vücut tüylerine benzer. Kuyruk örtü tüyleri renk ve desen olarak vücut 
tüyleri ile uyumludur. 

Tavuk eyer tüyü 

 
 

Tavuk boyun tüyü 

 
 

Gözler koyu kahverengi.  Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar: 

HOROZ da: kızıl kahverengi, kurumlu veya fazla solgun göğüs ve sakal tüy rengi; 

siyah lekeli göğüs veya eksik sinir desen; sırt ve kanat örtülerinde fazla açık veya 

kızıl renk tonları; boyun tüylerinin alt üçte birinde kahverengi kenarlık. 

TAVUK ta: Fazla koyu veya açık, veya kurumlu sakal tüyleri; kızıl kahverengi, 

kurumlu veya fazla açık göğüs rengi; eksik sinir deseni veya eksik kanat örtü deseni; 

fazla koyu vücut tüyleri; çok koyu kanat üçgeni; altın kahverengi tüy kısımlarıda fazla 

koyu kızıl renk tonları. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mavi bıldırcın rengi: 

 

 

 

HOROZ ve TAVUK daki desen Bıldırcın rengindeki gibi. Ancak altın sarı ve altın 

kahverengi tonlar biraz daha mat ve siyah yerine mavi dir. Horozdaki yele ve eyer 

tüylerinin  mavisi daha koyudur; kuyruk ve kanat telekleri gri mavi, tüy uçlarında hafif 

açık renkli. Tavukta mümkün olduğunca eşit dağımlı bir mavi gri talep edilir, ancak 

biraz daha koyu boyun tüylerine izin verilir. 

Gözler koyu kahverengiı. Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. 

Ciddi kusurlar: 

Desen hataları Bıldırcın rengindeki gibi; horozların takı tüylerinde fazla açık renk 

tonu; boyun, eyer ve kuyrukta eksik mavi renk;  Hertürlü yeşil parıltılık, tavukta çok 

lekeli mavi, fazla açık veya kızılımsı altın sarı renk ve altın kahverengi. 

 

 

 

 

 

 



Gümüş Bıldırcın rengi 

  
 

HOROZ ve TAVUK daki desen Bıldırcın rengindeki gibi. Ancak altın sarı ve altın 

kahverengi yerine gümüşi bir beyaz vardır; horozda hafif sarı oluşumlara şimdilik izin 

verilir;  

Gözler koyu kahverengi.  Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar: Güçlü sarı oluşumlar; kahverengimsi veya kurumlu oluşumlar; 

horozun alt boyun tüyleri beyaz oya desenli; tavuk vücut tüylerinde belirsiz bıldırcın 

deseni. 

Lavanta gümüş bıldırcın rengi: 

  
 

HOROZ ve TAVUK taki desen Bıldırcın rengindeki gibi. Ancak altın sarı ve altın 

kahverengi  kısımlar burada gümüş  beyazdır ve siyah desen yerine burada lavanta 

desen vardır; horozda hafif sarı oluşumlara şimdilik izin verilir;  

Gözler koyu kahverengi.  Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar: 



Çok belirgin sarılık; kahverengimsi veya kurumlu oluşumlar;  horozun alt boyun 

tüylerinde beyaz oya desen;  tavuktaki vücut tüylerinde belirsiz bıldırcın desen. 

Sarı siyah kolombiya 

 

 

 

HOROZ ve TAVUK neredeyse aynı desenli. Kafa saf sarı. Yele, geniş doygun, siyah, 

yeşil parıltılı merkez çizgili ve sarı oya desenli. Üst sırt tüyleri siyah damla deseni 

içerir. Horozun eyer tüyleri belirli belirsiz siyah merkez çizgili. Tavuğun  eyeri her 

zaman saf sarı. Horozun kuyruğu, yeşil parıltılı, saf siyah. Yan orak tüyleri sarı oya 

desenli. Tavuğun kuyruğu siyah, kuyruk örtü tüyleri ve kuyruk  yan tüyleri sarı oyalı. 

El telekleri siyah, kenarlıklar sarı. El telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı sarı, öyle ki 

kapalı kanatlarda sarı renk görünür. Diğer tüyler saf sarı. Horozun kanat örtüleri 

daha doygun renk tonunda.  Alt yumuşak tüylerin  gri olmasına izin verilir. 

Gözler kızıl kahverengi ile kahverengi arası. Ayak rengi  kayağan taşı mavisi.  

Ciddi Kusurlar: Aşırı açık, çok lekeli veya aşırı kızıl üst renk (horozun kanat örtü 

tüylerinde biraz kızıl tona izin verilir); öngörülmeyen bölgelerde her türlü siyah; aşırı 

belirgin merkez çizgisi deseninin tüy ucuna kadar gitmesi; kahverengimsi kanat 

üçgeni; horozun kuyruğunda mor parlaklık; pigment eksikliği. 

 

 

 



Sarı mavi kolombiya 

 

 

 

Ana renk ve desen dizilimi Sarı siyah kolombiyadaki gibi, fakat siyah yerine doygun 

gri mavi vardır. Horozun deseni  tavuğa göre biraz daha koyu. 

Gözler kızıl kahverengi ile kahverengi arası. Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar: 

Aşırı kızıl ana renk (horozun kanat örtü tüylerinde biraz kızıl tona izin verilir); lekeli 

vücut tüyleri; fazla açık veya kurumlu mavi; siyah parıltılı tüyler; Desen hataları   Sarı 

siyah kolombiya daki gibi; pigment eksikliği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beyaz siyah kolombiya 

 

 

 

HOROZ ve TAVUK neredeyse aynı desenli. Kafa saf gümüş beyaz. Yele siyah, 

geniş, yeşil parıltılı, siyah merkez çizgili ve gümüş oyalı. Her tüy gümüş beyaz oya 

desenli. Sırtın yukarı kısmındaki tüylerde, yelenin altında, siyah damla desen 

görünür. Horozun eyer tüylerinde desene izin verilir. Tavuğun  eyeri her zaman saf 

beyaz. Horozun kuyruğu, yeşil parıltılı, siyah. Küçük orak tüyleri beyaz oyalı.Tavuğun 

kuyruğu siyah. İki taraftaki Kuyruk örtü tüyleri ve kuyruk yan tüyleri beyaz oya 

desenli.  Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz, öyle ki kapalı kanatlarda beyaz 

renk görünür. El telekleri siyah, beyaz kenarlıklı. Diğer tüyler saf beyaz. Alt yumuşak 

tüylerin  gri olmasına izin verilir.  

Gözler kızıl kahverengi ile kahverengi arası. Ayak rengi kayağan taşı mavisi.  

Ciddi Kusurlar: Güçlü sarı oluşumlar; öngörülmeyen bölgelerde siyahlık; kanat ve 

kuyruk teleklerinde siyah desenin çok fazla beyaz ile karışmış olması. 

 

 

 

 

 

 

 



Altın boyunlu 

 

 

 

HOROZ: Kafa koyu altın sarısı. Yele ve eyer tüyleri yoğun altın sarısı, siyah merkez 

çizgili. Sırt, omuzlar, ve kanat örtüleri altın kızıl. El telekleri siyah, kahverengi 

kenarlıklı.  Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı altın kahverengi, kapalı kanatlarda 

saf kahverengi bir kanat üçgeni oluşturacak şekilde. Kanat bağlantı tüyleri ve kuyruk 

yeşil parıltılı siyah. Göğüs, karın, uyluklar saf siyah. 

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri altın sarısı, siyah merkez çizgili. Vücut  tüyleri altın 

kahverengi,  narin siyah kırçıllı ve sarı sinir desenli. Tüyler mümkün olduğunca  oya 

desenli olmamalı. Göğüs somon rengi. Uyluklar, karın ve kuyruk  gri kahverengi. Alt 

yumuşak tüyler HOROZ ve TAVUK ta gri.  

Tavuk eyer tüyü        Horoz eyer tüyü 

 

 

 

Göz rengi turuncu kızıl.  

Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 



Ciddi Kusurlar: 

HOROZda:  Aşağıya doğru fazla açık saman rengi yele tüyleri. Yele tüyleri aşırı koyu 

veya kahverengimsi; eksik merkez çizgileri; göğüs, uyluklar veya arka kısmında 

kahverengi desen; orak veya ana kuyruk teleklerinde dişardan görünen kahverengi 

tüy sapları; bağlantı tüyleri veya kuyrukta mor rengi. 

TAVUKTA: Fazla açık veya yeşilimsi parıltılı vücut tüyleri; açık ve solgun göğüs 

rengi; payet oluşumu; eksik sinir deseni; vücut tüyleri ve kol teleklerinde topaklanan 

veya bant oluşturan kırçıl deseni; çok paslı kanat örtü tüyleri.  

Mavi altın boyunlu 

  
 

Altın boyunlu’ daki gibi aynı desen, ama siyah tüy kısımları yerine mavi vardır. 

Tavuğun kırçıl deseninin rengi dahil mavi renk mümkün mertebe  eşit dağılımlı ve 

temiz olmalı. Horozun takı tüyleri biraz daha koyu mavi renk tonunda. Siyah rengin 

maviye seyredilmesinin yanı sıra, altın ve kahverengi kısımlar da altın 

boyunlu’dakilerden biraz daha açık görünür. Alt yumuşak tüyler gri. 

Gözler turuncu kızıl, ayak rengi kayağan taşı mavisi.  

Ciddi  kusurlar: 

Desen hataları altın boyunlu’daki gibi. HOROZda fazla açık veya koyu eyer ve yele 

tüyleri; temiz olmayan, paslı mavi; yele ve eyer renginin birbirinden çok farklı olması; 

orak tüylerinde çok yeşil parıltılık. TAVUK taki vücut tüyleri fazla açık, koyu veya 



sadece mavi; kanat teleklerinde çok pas rengi; vücut tüylerinde ve göğüste fazla açık 

renkli sinir deseni; fazla açık göğüs rengi; iki cinsiyette pigment eksikliği. 

Turunç boyunlu: 

  

 

HOROZ: Kafa saman sarısı; yele ve eyer tüyleri saman sarısı, siyahımsı veya gri 

alacalı merkez çizgili. Sırt eyer ve kanat örtü tüyerli eşit dağılımlı turuncu kırmızı. 

Kanat bağlantı tüyleri yeşil parıltılı siyah. El telekleri, sarımsı beyaz dış kenarlıklı, 

siyah. Kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı sarımsı beyaz, öyle ki kapali halinde 

sarımsı beyaz bir kanat üçgeni oluşturur. Göğüs, karın ve uyluklar siyah. Kuyruk 

yeşil parıltılı siyah. 

TAVUK: Kafa saman sarısı. Boyun tüyleri saman sarısı, siyahımsı veya gri alacalı 

merkez çizgili. Vücut tüyleri açık gri kahverengi, zarif siyah kırçıl desenli ve balmumu 

sarısı tüy saplı, mümkünse saman sarısı tüy kenarları olmamalı. Göğüs somon 

renginde. Karın ve arka kısmı kül grisi. El telekleri, turuncu renk dış kenarlıklı, siyah. 

Kol teleklerinin iç kısmı ağırlıklı olarak siyah, dış kısmı vücut tüy rengi ile uyumlu. 

Ana kuyruk telekleri siyah kahverengi, kuyruk örtü tüyleri kırçıl desenli.  

Göz rengi turuncu kızıl. Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar:  

HOROZ: Çok koyu veya çok açık yele ve eyer tüyleri; tüy ucuna kadar giden boyun 

deseni; göğüs ve uyluklarda oya desen; sırt ve kanat örtü tüyleri düzensiz veya fazla 

açık renkli; eyer veya yelede şerit desen;  eksik yeşil parlaklık; pigment eksikliği.  

TAVUK: Uca kadar giden boyun deseni; fazla açık göğüs rengi; fazla açık veya gri 

ana renk;  kanat örtü tüylerinde çok pas rengi; eksik tüy sapı desen (belli olmayan 

sap rengi); eşit olmayan veya bant şeklinde kırçıl desen; geniş oya desen veya payet 

oluşumu; pigment eksikliği. 



Gümüş boyunlu 

 

 
 

HOROZ: Kafa gümüş beyaz. Yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, merkez çizgileri 

siyah. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri  beyaz.  El telekleri siyah, beyaz kenarlıklı. Kol 

telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz, saf beyaz kanat üçgeni oluşturacak şekilde. 

Kanat bağlantı tüyleri ve kuyruk  yeşil  parıltılı siyah.   Göğüs, karın ve uyluklar saf 

siyah.  

TAVUK: Kafa ve boyun  beyaz, siyah merkez çizgili. Vücut tüyleri gümüş gri, narin 

eşit dağılımlı, siyah kırçıllı ve beyaz  sinir desenli. Mümkünse, tüyler kenarlıklı 

olmamalı. Göğüs somon rengi.  Uyluklar, karın ve kuyruk gri. Alt yumuşak tüyler 

HOROZ ve TAVUKta gri. 

Göz rengi turuncu kızıl.  Ayak rengi kayağan taşı mavisi.  

Ciddi Kusurlar: HOROZda: Güçlü sarı oluşumlar; eksik, fazla geniş veya  tüy ucuna 

kadar giden merkez çizgisi; omuzlar ve sırtta kahverengilik;  göğüs ve uyluklar  

belirgin şekilde desenli . TAVUKTA: Kafa ve vücut tüylerinde kahverengi oluşumlar; 

çok paslı  kanat örtü tüyleri; eksik sinir deseni; vücut tüylerinde topaklanmış, bant 

şeklinde kırçıllar ve çok fazla kenarlık; fazla açık göğüs rengi. 

 

 

 

 

 



Kızıl eyerli 

  
 

HOROZ: Kafa turuncu. Yele ve eyer tüyleri parlak altın turuncu, beyaz merkez çizgili. 

Sırt yoğun kızıl. Omuz ve kanat örtüleri  kızıl.  Kanat örtü tüyleri doygun kiremit 

kırmızısı. Kanat bağlantı tüyleri beyaz. El telekleri beyaz, dar kahverengi  dış 

kenarlıklı.  Kol telekleri iç kısmı beyaz, dış kısmı kızıl kahverengi, öyle ki kapalı 

kanatlarda kızıl kahverengi kanat üçgenini oluşturur. Göğüs, karın, uyluklar ve 

kuyruk beyaz. Tüylerde tek tük küçük siyah serpintilere izin verilir. 

TAVUK: Kafa altın sarısı. Boyun tüyleri altın sarısı, beyaz merkez çizgili. Göğüs 

somon rengi. Diğer tüyler kremsi beyaz, kapalı kanatların alt kısımlarında, hafif pasa 

(kanat gülü) izin verilir. 

Göz rengi turuncu kızıl. Ayak rengi  kayağan taşı mavisi.  

Ciddi Kusurlar:  HOROZda: Aşırı koyu renk, aşırı açık renk veya  gölgeli yele ve 

eyer tüyleri; boyun deseninin fazlaca tüy ucuna kadar gitmesi; kanat örtülerinde çok 

beyazlık; kahverengi kanat üçgeninin olmaması; göğüs ve uyluklarda çok fazla kızıl 

oluşumlar. TAVUKta: eksik boyun deseni veya boyun deseninin fazlaca tüy ucuna 

kadar gitmesi; aşırı kahverengi veya aşırı açık göğüs rengi; vücut tüylerinde aşırı pas 

rengi. HOROZ ve TAVUK ta, tüylerde çok fazla siyah oluşumlar veya tamamen siyah 

tüyler. 

 

 



Siyah karyağdı 

  
 

HOROZ: Ana renk, yeşil parıltılı, siyah. Tüy uçları beyaz benekli. Horozda desen 

dağılımı, cinsiyet ile ilgili tüy şekillerine bağlıdır.   TAVUK:  Mümkün olduğunca eşit 

olarak  dağılımlı desen. Genç hayvanlarda her iki tarafta  1 veya 2 beyaz el  telekleri  

kabul edilir. Yaşlandıkça beyaz benekler daha büyük olur. 

Göz rengi turuncu kızıl. Ayak rengi  kayağan taşı mavisi, tek tük açık renkli pullara 

izin verilir. 

Ciddi kusurlar: Tüylerde pas rengi; dışardan görünen saf beyaz tüyler;  oya desene 

benzeyen tüy kenarları; eksik, çok kaba veya eşit olmayan desen. Genç  

hayvanlarda 2 den fazla beyaz el telekleri, ve yaşlı hayvanlarda ağırlıklı beyaz el 

telekleri.  Kol teleklerinde, ana  kuyruk  veya orak tüylerinde çok beyazlık.  

Lavanta karyağdı 

  
 



Eşit olarak dağılımlı açık gri mavi. Tüy uçları beyaz benekli.  Desen dağılımı  ve 

desen gelişimi siyah karyağdı’daki gibi. Horozun takı tüylerinde ince siyah çillenmeye 

izin verilir.  

Göz rengi turuncu kızıl. Ayak rengi  kayağan taşı mavisi,tek tük açık renkli pullara 

izin verilir. 

Ciddi kusurlar: Renk hataları lavanta renk çeşidindeki gibi. Desen hataları siyah 

karyağdı’daki gibi; yıpranmış tüy yapısı. 

Altın porselen 

  
 

Renk ve desen Paçalı Cüce’lerin altın porselen rengindeki gibi. Fakat renklerin 

sınırlandırılması o kadar keskin değil. 

Göz rengi turuncu kızıl.  Ayak rengi kayağan taşı mavisi. 

Ciddi kusurlar: Fazla kızıl veya açık ana renk; tüylerde çillenme; desenin eksik veya 

fazla olması; beyaz tüy uçlarında kurum rengi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İsabel porselen 

  
 

Altın porselen'deki koyu altın sarısı tüy kısımları burada düzenli ve zarif saf krem 

sarısıdır. Altın porselen’deki siyah tüy kısımları burada zarif gümüş mavi. Desen, 

gümüş mavi benekler, ve tüy uçunda beyaz inci noktalardan oluşur. Horozda yele ve 

eyer tüyleri  ve tavukta boyun tüyleri, krem beyazı oya desenli. Horozda omuzlar ve 

kanat örtü tüyleri  doygun krem sarısı. Genç ve yaşlı hayvanların desen şekli ve 

desen gelişimi Altın Porselen rengindeki gibidir. 

Tavuk kanat deseni 

 
 

Göz rengi turuncu kızıl. Ayak rengi kayağan taşı mavisi 

Ciddi kusurlar: Kahverengimsi, mavimsi veya krem beyazı ana renk; mavimsi veya 

gümüş oyalı boyun veya eyer tüyleri; horozda pas renginde sırt ve kanat örtüleri; 

gümüş mavi kanat üçgeni; fazla kaba, ana rengi kapatan veya oya şeklinde desen; 

diğer desen hataları Altın Porselen rengindeki gibi. 

 



Sarı beyaz benekli 

 

 

 

HOROZ: Kafa turuncu sarı. Yele ve eyer tüyleri sarı turuncu,  beyaz merkez çizgili ve 

beyaz tüy uçlu. Omuzlar,  kanat örtüleri ve sırt kızıl altın sarısı, yaşlı horozlarda 

küçük beyaz serpintilere izin verilir. Kol telekleri iç kısmı beyaz, dış kısmı beyaz uçlu 

sarı, öyle ki kanatlar kapalı halindeyken doygun sarı bir kanat üçgeni ve beyaz 

merdiven deseni oluşturur.  El telekleri ağırlıklı  beyaz, sarı dış kenarlıklı. Büyük 

kanat örtüleri (bağlantılar) doygun sarı ve uçlarında beyaz benekli.  Göğüs, uyluk  ve 

karın tüyleri sarı, tüy uçları mümkün mertebe yuvarlak  beyaz benekli.   Kuyruk 

beyaz, tek tük siyah serpintilere izin verilir. 

TAVUK: Doygun sarı ve  mümkün olduğunca eşit dağılımlı ana renk, kanatlarda 

biraz daha koyu olabilir. Boyun tüyleri beyaz merkez çizgili ve tüy uçları beyaz 

benekli. Vücut  tüyleri mümkün mertebe eşit, tüy uçları yuvarlağa yakın beyaz 

benekli. El ve kol telekleri  ve ayrıca kanat örtü tüyleri  (bağlantılar) deseni horozdaki  

gibi. Kuyruk ağırlıklı olarak beyaz, tüy köküne doğru sarı renk oluşumlu.  

Göz rengi turuncu kızıl. Ayak rengi kayağan taşı mavisi.   

Ciddi Kusurlar: Aşırı açık, aşırı kızıl veya çok düzensiz dağılımlı ana renk; aşırı 

kaba, düzensiz, bulanık veya eksik benek desen. Tüy uç kenarları oya desenli. 

Kanat üçgeninde çok beyazlık; tüylerde fazla  siyah serpintiler. 

 

 



 EE de tanımlanmış, ama kitabında olmayan renk çeşitleri: 

 

mavi (oyasız) 

mavi gümüş bıldırcın rengi 

mavi karyağdı 

kahverengi 

sarı, kara kuyruklu 

turunç boyunlu 

lavanta bıldırcın rengi 

kızıl mavi porselen 

beyaz mavi kolombiya 

limon porselen 

 


