
Habeş Tavuğu renklerin standardı    12.09.2021 

Renk Çeşitleri: 

Tüm renk çeşitlerinde sakal tüylü veya sakal tüysüz varyasyonları kabul edilir. 

Beyaz 

 

 

 

Saf beyaz; horozun takı (boyun ve yele) tüylerinde hafif sarı oluşumlara izin verilir. 

Ciddi kusurlar: Aşırı sarı oluşumlar. 

Siyah 

  
 

 Doygun eşit dağılımlı siyah. Alt yumuşak tüyler siyah. Kanat teleklerinin tüy şaftların 

renginin biraz açılmasına izin verilir. Horozun yelesinde tek tük kahverengimsi 

tüylerine izin verilir.  



Ciddi kusurlar: Fazla gri ana renk; kanat örtülerinde kızıl veya kahverengi oluşumlar 

;aşırı pigment eksikliği. 

Çıkolata kahverengisi: 

 

HOROZ ve TAVUKTA eşit dağılımlı koyu ve özellikle horozda parıltılı bir kahverengi. 

Horozun takı tüyleri ve tavuğun boyun tüyleri biraz daha yoğun renkli. Tüy sapları 

mümkün olduğunca saf kahverengi. Alt yumuşak tüyler biraz daha açık kahverengi.  

Ciddi kusurlar: Fazla açık veya çok lekeli renk; eksik parıltılık; pigment eksikliği. 

Mavi 

  

 

Mümkün mertebe eşit dağılımlı ve orta renk tonunda, mavi. Horozda yele, eyer, sırt 

ve kanat örtü tüyleri daha koyu; tavukta boyun tüyleri belirgin şekilde (vücut 

tüylerinden) daha koyu renk tonunda. 

Ciddi kusurlar: Fazla açık veya koyu renk; tüylerde çok pas rengi; aşırı pigment 

eksikliği. 



Lavanta 

  
 

Eşit dağılımlı zarif acık mavi gri. Horozdaki takı tüylerinde ve tavuktaki tepe ve boyun 

kısımlarında hafif çillenmeye izin verilir. 

Ciddi kusurlar: Aşırı açık veya koyu renk; fazla güçlü çillenme; pas oluşumu veya 

pigment eksikliği. 

Lekeli (Splash) 

  
 

 Horoz ve tavukta ana renk, tüm tüylerinde eşit dağılımlı, grimsi beyaz ile çok açık 

mavi gri arası. Tüm tüylerde daha koyu mavi, eşit olmayan ve farklı  boyutlu lekeler 

vardır. Tek tük siyah lekelere izin verilir. Leke deseni,  mümkün mertebe uyumlu ve 

eşit dağılım şeklinde tüm vücut tüylerinde ve ayrıca horozun takı tüylerinde  istenir. 

Ciddi kusurlar: Fazla koyu ana renk; eşit olmayan düzensiz leke deseni dağılımı; 

oya deseni; guguk rengi (şeritli) deseni; aşırı sarı oluşumlar; yeşil parıltı; pas 

oluşumu; pigment eksikliği. 

 



Guguk rengi 

  
 

Her tüy, siyah ve açık gri, ardı sıra değişimli yatay olarak guguk şerit desenlidir. 

Horozda yaklaşık olarak eşit genişlikte, tavukta koyu kısımlar açık kısımlara göre 

biraz daha geniştir. Alt yumuşak tüyler sadece az desenlidir. 

Ciddi kusurlar: Çok düzensiz guguk deseni; kahverengi oluşumlar; pigment 

eksikliği. 

Kırmızı 

  
 



Eşit dağılımlı, doygun kırmızı. Yele parlıltılı. Kuyrukta biraz siyahlık kabul edilir. Alt 

yumuşak tüyler ve tüy şaftı (sapı) kırmızı, biraz daha açık renkli.  

Ciddi kusurlar: Aşırı lekeli veya kahverengimsi üst renk; boyun renginin vücut 

renginden çok farklı olması; altı yumuşak tüylerde çok kurum rengi; tüylerde 

beyazlık. 

Sarı 

  
 

Eşit dağılımlı, doygun sarı. Yele parıltılı. Biraz bronz rengi ve siyahımsı oluşumlar 

horozdaki kuyruk teleklerinde kabul edilir. Alt yumuşak tüyler ve tüy şaftı (sapı) sarı, 

biraz daha açık renkli. 

Ciddi kusurlar: Çok lekeli üst renk; horozun kanat örtüleri fazla kırmızımsı renk 

tonunda; boyun deseni; fazla beyazımsı veya kurumlu alt yumuşak tüyler; tamamen 

beyaz tüyler; tamamen siyah kuyruk ve kanat telekleri; pigment eksikliği. 

Yabani renk 

  
 

HOROZ: Kafa ve püskül tepe tüyleri siyah, hafif kahverengimsi oluşumlu. Sakallı 

varyasyonunda, sakal tüyleri aynı renkte. Yele ve eyer tüyleri altın kahverengi, belli 

belirsiz siyah merkez çizgili. Göğüs, siyah, hafif kahverengi oluşumlu. Omuzlar, sırt 



ve kanat örtüleri doygun koyu kızıl kahverengi. Bağlantı tüyleri, siyah,hafif 

kahverengi oluşumlu. Kuyruk siyah, tüy başlangıcında koyu gri kabul edilir. El 

telekleri, kahverengi dış kenarlıklı, siyah. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı 

kahverengi, az çok belirgin bir kahverengi kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Karın, 

uyluklar ve ayak tüyleri, kahverengi oluşumlu, siyah.  

TAVUK: Kafa ve püskül tepe tüyleri horozdaki gibi. Sakallı varyasyonuda, sakal 

tüyleri horoz daki gibi. Yele altın kahverengi, belli belirsiz siyah merkez çizgili. Göğüs 

koyu altın kahverengi, hafif siyah oluşumlara izin verilir. Vücut tüyleri ve ayrıca karın, 

uyluk ve ayak tüyleri, siyah kırçıllı, koyu kahverengi. Kol telekleri, vücüt tüyleri ile 

uyumlu, ancak tüyün kapalı kahverengi dış kısmı kırçıllı desenli, daha çok dalgalı 

şekilde dizilmiştir. El telekleri ağırlıklı olarak siyah. Kuyruk, kahverengi oluşumlu, 

siyah. 

Ciddi kusurlar: Yele ve eyerde fazla saman sarısı renk; fazla gri veya siyahımsı ana 

renk. Tavukta fazla açık göğüs rengi; arka tüyleri açık gri; pigment eksikliği. 

Gümüş yabani renk: 

  
 

HOROZ: Kafa ve püskül tepe tüyleri siyah, hafif gümüşi oluşumlu. Sakallı 

varyasyonlarda, sakal tüyleri aynı renkte. Yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, belli 

belirsiz siyah merkez çizgili. Göğüs, hafif gümüşi oluşumlu, siyah. Sırt, omuz ve 

kanat örtüleri gümüş gri. Bağlantı tüyleri, hafif gümüş gri oluşumlu, siyah. Kuyruk 

siyah, tüy başlangıçta gri kabul edilir. El telekleri, gümüş dış kenarlıklı, siyah. Kol 

telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı gümüş beyaz, az çok belirgin bir gümüş beyaz 



kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Karın, uyluklar ve ayak tüyleri, gümüş oluşumlu, 

siyah.  

TAVUK: Kafa ve püskül tepe tüyleri horozdaki gibi. Sakallı varyasyonunda, sakal 

tüyleri, horozdaki gibi. Yele gümüş beyaz, belli belirsiz siyah merkez çizgili. Göğüs 

gümüş gri, hafif siyah oluşumlara izin verilir. Vücut tüyleri ve ayrıca karın, uyluk ve 

ayak tüyleri, siyah kırçıllı ,kül grisi. Kol telekleri, vücüt tüyleri ile uyumlu, ancak tüyün 

kapalı gümüş gri dış kısmında kırçıllı desenli, daha çok dalgalı şekilde dizilmiştir. El 

telekleri ağırlıklı olarak siyah. Kuyruk, gümüş oluşumlu, siyah. 

Ciddi kusurlar: Fazla  siyahımsı ana renk, sarı veya kahverengi oluşumlar; horozda 

yele, eyer ve kanat örtü tüylerinde kızılımsı tüyler. 

Beyaz, kara lekeli 

  
HOROZ ve TAVUK neredeyse aynı renk ve desenli. Ana renk saf beyaz. Tüm 

tüylerde mümkün olduğunca eşit dağılımlı, belirgin sınırlı, birbirlerinde farklı boyut ve 

şekilli, saf siyah lekeler. 

Ciddi kusurlar:  

Sarı veya gri oluşumlar; çok düzensiz dağılımlı siyah lekeler; lekelerin beyaz ile 

karışmış veya yıpranmış olması; yele veya eyerde siyah merkez çizgiler; beyaz ve 

siyahtan farklı renkte tüyler. 

 

 

 

 

 

 



Avrupa ırk standardı kitabında olmayan, ama EE tarafından tanımlanmış renk:  

Çıkolata Guguk Rengi 

 

Bu sayfadaki tüm resimleri kullanma hakkı www.kippenencyclopedie.nl sahibi 

tarafından verilmiştir 

 

 

 


