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Renk çeşitleri:                                       

Altın kahverengi: 

 

Resimlerin telif hakkı www.sv-newhampshire.de ye aittir. 

HOROZ: kafa altın kahverengi. Yele altın kahverengi, boyun alt kısmında mümkünse 
örtülmüş, hafif siyah desenli. Eyer tüyleri yeleden biraz daha koyu renkli ve desensiz. 
Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri parlak kestane kahverengisi. Yele, kanat örtüler ve 
eyer tüyleri 3 farklı renk tonunda olmalı (renk üçlüsü). Göğüs ve geri kalan tüyler 
(bölgeler) biraz daha açık altın kahverengi. El telekleri altın kahverengi, dış kısmında 
tüy sapının yanında siyah desenli, fakat tüm tüy boyunca uzanması şart değil. Kol 
teleklerinin iç kısmı, altın kahverengi ve siyah desenli. Kol telekleri dış kısmı doygun 
altın kahverengi. Ana kuyruk telekleri siyah, tüy ucunda hafif kahverengi kenarlık 
kabul edilir. Orak tüyleri doygun siyah, güçlü yeşil parıltılı. Yan orak tüyleri siyah, dar 
kahverengi kenarlıklar arzu edilir. Horozun tüyleri güçlü parıltılı olmalı. 

TAVUK: Kafa altın kahverengi. Boyun tüyleri parıltılı altın kahverengi, boyun alt 
kısmında kısa siyah merkez çizgili. Vücut tüylerinin genel görünümü horozdan biraz 
daha açık ve eşit dağılımlı ve renk tonu olarak horozun göğüs rengine benzer. 
Gövde ve kanat örtülerin renkleri birbirinden biraz farklı olabilir. El ve kol teleklerinin 
renk ve deseni horozdaki ile aynı. Ana orak telekleri siyah, kahverengi kenarlıklar 
kabul edilir. Büyük kuyruk örtü tüyleri siyah, mümkün olduğunca kahverengi 
kenarlıklı. Hafif lekeli üst renk yüksek yumurta veriminin işareti olarak kabul edilir. Alt 
yumuşak tüyler her iki cinsiyette de üst renginden biraz daha açık.  

 

 

http://www.sv-newhampshire.de/


Ciddi kusurlar:  

Çok lekeli üst renk; tüylerin fazla açık veya koyu renk tonları; Desenli eyer; tavukta 
üst boyuna kadar uzanan desen; kanat örtü ve gövde tüylerinde kurumlu renk; kanat 
teleklerinde tamamen eksik desen; gri yada farklı renkte alt yumuşak tüy rengi;  
pigment eksikliği. 

Altın kahverengi- mavi desenli:     
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Ana renk ve desen dizilimi altın kahverengilerle aynı. Desen rengi siyah yerine 
mavidir.  

Ciddi kusurlar:  

Çok lekeli üst renk; tüylerin fazla açık veya koyu renk tonlu olması; fazla koyu veya 
açık mavi; mavi yerine siyah tüyler; pigment eksikliği; desen hataları altın 
kahverengilerdeki gibi.  

Beyaz: Sarı oluşumsuz, temiz gümüş beyaz. 

Ciddi kusurlar:  

Genel görünümü bozan güçlü sarı oluşumlar 

 

 

 

 

 


