
Beç Tavuğu renk standardı    07.12.2020 

Yoğun noktalı Mavi (yabani renk): 

Ana renk, yoğun tüyler dolayısıyla gri siyah bir izlenim oluşturur; bireysel tüyler daha 

çok çivit mavisi.Tüm tüyler çoklu beyaz noktalı (İnciler), şekli ve boyut vücut 

bölgelerine göre değişir.Vücut alt kısımda, vücut üst kısımdan belirgin derecede 

daha büyük noktalı. Sırt, sağrı ve kuyruk bölgelerinde, beyaz noktalar siyah 

çervçevelidir. Boyun ve kafa tüyleri tek renkli siyah menekşe rengidir. El ve kol 

teleklerinde noktalar şeritli desenine geçer.    

Ayak rengi gri siyah. 

Ciddi kusurlar: Göğüs veya karında beyaz lekeler; beyaz kanat telkleri; ayaklar çok 

açık lekeli. 

 

Yoğun noktalı İnci grisi (açık yabani renk): 

Ana renk açık gri mavi, desen mavi renk çeşidi ile aynı. Vücut üst kısmındaki beyaz 

noktaların kenarları siyah yerine koyu mavi.  

Ayak rengi mümkün oldukça gri siyah; tekdüze turuncu renge izin verilir.  

 

Ciddi Kusurlar: Eşik olmayan, bulanık veya çok koyu renk;  göğüs veya karında 

beyaz lekeler; beyaz kanat telekleri. 

 

Yoğun noktalı Lavanta mavisi: 

Ana renk çok zarif açık mavi;  tüm vücut, özellikle kanatları daha belirgin, bir tür 

mavimsi tül örtmüş gibi. Desen mavi renk çeşidi ile aynı.  

Ayak rengi açık gri ile soluk turuncu arası. 

 

Ciddi kusurlar: Çok koyu renk; göğüs veya karında beyaz lekeler; beyaz kanat 

telekleri. 

Yoğun noktalı Turunç:  

Soluk sarımsı ana renk , desen mavi renk çeşidindeki gibi. Vücut üst kısmındaki 

beyaz noktaların kenarları daha yoğun bir sarı. Horozların cinsiyete bağlı olarak 

daha solgun ana rengi vardır ,ama beyaz noktalar yine de belirgin olmalı. 

Ayak rengi turuncu ile açık gri arası. 

Ciddi kusurlar: Tavuklarda bulanık ve çok açık ana renk, horozlarda belirsiz inci 

desen; göğüs veya karında beyaz lekeler; beyaz kanat telekleri. 



Yoğun noktalı Beyaz: 

Ana renk krem beyaz; inci desen gümüş beyaz parıltılı ve ana renkten ayrılmış 

olmalı.  

Ayak rengi turuncu.  

 

Ciddi kusurlar: Sarımsı ana renk; inci desensiz tüyler; lekeli ayaklar. 

 

Az noktalı Menekşe (koyu yabani renk): 

Ana renk siyah-menekşe, Mavi renk çeşidinin boyun tüyleri gibi; göğüste daha fazla 

menekşe tonlama vardır, vücut üst kısımlarında daha çok mavimsi parıltılı. Her tüy 

koyu siyah kenarlıdır. Sadece vücut yan tüyleri ve kanat telekleri seyrek ve daha az 

yoğun beyaz inci noktalı veya şeritli. Bazı tüy bölgeleri çok narin, neredeyse 

görünmez açık renk serpintiler sergiler.  

Ayak rengi gri siyah, koyu renk pullu; açık renk parmak uçlarına şimdilik izin verilir. 

Ciddi kusurlar: Vücut üst kısımlarında veya göğüste çok belirgin inci noktalı veya  

benekli desen; beyaz kanat telekleri.  

 

Az noktalı Masmavi (açık menekşe): 

 

Ana renk giri mavi, güçlü menekşe rengi  oluşumlar, özellikle vücut alt bölgelerinde. 

Desen Menekşe deki gibi. Horozlar cinsiyete bağlı olarak daha koyu ana renge 

sahiptir.  

Ayak rengi genellikle turuncu, ama üst kısımda mümkün olduğunca gri olmalı. 

 

Ciddi kusurlar: Eşit olmayan veya çok koyu renk; vücut üst kısımlarında veya 

göğüste çok belirgin inci noktalı veya  benekli desen; beyaz kanat telekleri. 

 

Az noktalı Lavanta mavisi  

Ana renk çok zarif açık mavi;  tüm vücut, özellikle kanatları daha belirgin, bir tür 

mavimsi parıltılı tül örtmüş gibi. Desen menekşe deki gibi.   

Ayak rengi açık gri ile soluk turuncu arası.  

 

Ciddi kusurlar: Çok koyu renk; vücut üst kısımlarında veya göğüste çok belirgin inci 

noktalı veya  benekli desen; beyaz kanat telekleri 

 



Az noktalı Turunç: 

Ana renk turuncu daki gibi . İnci noktalı desen menekşe deki gibi. Horozlarda ana 

renk cinsiyete bağlı olarak daha solgundur.  

Ayak rengi turuncu ile açık gri arası.  

 

Ciddi Kusurlar : Vücut üst kısımlarında veya göğüste çok belirgin inci noktalı veya  

benekli desen; beyaz kanat telekleri. Tavuklarda bulanık ana renk, horozlarda, vücut 

yanlarında, görünmeyen inci desen. 

EE'de tanımlanmış, ama EE ırk standartları kitabında olmayan renk çeşitleri:  

Yoğun noktalı: 

Mavi beyaz göğüslü 

Turunç beyaz göğüslü 

Lavanta mavisi, beyaz göğüslü 

Mor 

Opal 

Porselen rengi 

Porselen, beyaz göğüslü 

Az noktalı: 

Turunç , beyaz göğüslü 

Çıkolata kahverengiisi 

Lavanta mavisi, beyaz göğüslü 

Opal 

Opal, beyaz göğüslü 

Menekşe , beyaz göğüslü 

Noktasız: 

Kar beyazı 


