
 

 

Paçalı Cüce (Sabelpoot) Renk Standardi  18.02.2021 
 

Renk çeşitleri: 
 
Genel olarak:  
Tüm renk çeşitlerinde, Sakallılarda sakal tüy rengi göğüs rengi ile aynı ve 
Desenlilerde sakal tüy rengi belirtilen desene uyumlu. 
 
Ciddi Kusurlar: Desenlilerde genç hayvanlarda beyaz sakal tüyleri; yaşlı 
hayvanlarda, Desenlilerde eksik sakal deseni 
 
Altın Porselen: 
 

 

 

 
 
HOROZ: Kafa koyu altın sarısı. Yele ve eyer tüyleri altın rengi, az siyah merkez 
çizgi desenli ve tüy uçlarında küçük siyah benekler içinde belli belirsiz nokta 
desenli. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri altın-kızıl, yaşlı horozlarda küçük beyaz 
lekelere izin verilir. Büyük kanat örtü tüyleri saf doygun koyu altın-sarısı, armut 
şekline benzeyen parlak siyah benek desenli ve tüy uçlarında belli belirsiz beyaz 
nokta desenli. İki sıra oluştururlar; kısmi olarak üçüncü sıraya izin verilir. Kol 
telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı hakim olarak koyu altın-sarısı, kanat üçgenini 
oluşturacak şekilde. El telekleri siyah, kısmen koyu altın sarısı dış kenarlı El ve kol 
teleklerindeki tüy uçları eser miktarda beyaz tüy uçlu. Göğüs ve uyluklar eşit 
dağılımlı saf doygun koyu, altın-sarısı armut şekline benzeyen parlak siyah benek 
desenli ve tüy uçlarında belli belirsiz beyaz nokta desenli. Kuyruk yeşil parıltılı 
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siyah, eser miktarda beyaz tüy uçlarına izin verilir. Ana orak tüylerinde dar koyu 
altın-sarısı oya desene izin verilir. Ayak tüyleri ağırlıklı olarak siyah. Alt yumuşak 
tüyler gri. Tüy köküne doğru grimsi sarı ya geçişli. 
 
TAVUK: Genel görünümü, renk ve desen olarak , horozun göğsü ile aynı. Göğüste 
biraz daha açık renk tonlarına izin verilir. Yele altın-sarı rengi biraz daha açık. 
Kanat telekleri, kuyruk ve ayak tüyleri horozla aynı, an kuyruk tüylerinde hafif 
kapalı altın-sarı renge izin verilir. Alt yumuşak tüyler horozdaki gibi. 
 
Genç horoz ve tavuklarda eser miktarda olan beyaz nokta desen, yaşlı 
hayvanlarda daha büyük ve eşit miktarda dağılmıştır, öyle ki bağlantı tüyleri 
deseni, ispinoz desen ve merdiven desen (kol telekleri uç deseni) daha belirgin 
görünür. 
 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi turuncu kırmızı ile kırmızı 
arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Çamurumsu, kahverengi veya fazla eşit olmayan ana renk; ana 
renkte çillenme veya yosun; net olmayan, yırtık, oya gibi, eksik veya çok kaba 
desen; eksik veya eşit olmayan kanat bağlantı tüyleri deseni; genç hayvanlarda 
çok kaba veya eksik nokta deseni; ağırlıklı olarak beyaz yada çok fazla beyaz 
karışmış kanat telekleri, kuyruk, ana orak tüyleri veya paça tüyleri. 
 
Altın Mavi porselen rengi 
 

  
 
 
Ana renk Altın Porselen rengi ile aynı, ama biraz açık tonlusudur. Altın Porselen 
rengindeki tüm siyah desen renkleri burada mavidir, öyle ki benekler güvercin 
mavisi görünür ve takı tüylerindeki mavi koyu mavi olarak ortaya çıkar. 
Kanatlardaki mavi orta derecede bir gri mavidir, kuyrukta ise daha koyudur. Nokta 
desen beyazdır. Desen yerleşimi ve desen gelişimi genç ve yaşlı hayvanlarda Altın 
Porselen rengi ile aynıdır. Alt yumuşak tüyler gri ile grimsi sarı arası. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi, göz rengi turuncu kırmızısı. 
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Ciddi Kusurlar: Desen hataları Altın Porselen ile aynı; çok kahverengi veya çok 
açık renk veya çamurumsu ana renk; çok açık veya çok siyahımsı mavi tonlar; 
Kuyruk tüylerinde yeşil parlaklık; pigment eksikliği. 
 
Isabell Porselen rengi 
 

 

 

 
 
Altın porselen rengindeki koyu altın sarısı tüy bölgeleri eşit dağılımlı ve saf kremsi 
sarı. Altın porselen rengindeki siyah desen renkleri burada açık gri mavidir. Desen 
gri mavi beneklerden ve beyaz nokta desenden oluşur ve Altın porselen rengindeki 
oluşumlara benzer. Horozda sırt, omuzlar ve kanat örtüleri, diğer kısımlara göre, 
daha belirgin ve doygun kremsi sarı. Alt yumuşak tüyler gri, köke doğru grimsi 
kremsi renge geçişli. 
Genç ve yaşlı hayvanların desen şekli ve gelişimi, Altın Porselen rengindeki gibidir. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi, göz rengi turuncu kırmızı ile kırmızı 
arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Kahverengimsi veya krem ana renk;  çok koyu gri mavi; yele veya 
eyerde mavimsi veya gümüş rengi oya. Horozda pas renginde sırt ve kanat 
örtüleri; desen hataları aynı Altın porselen rengindeki gibi. 
 
 
 
 
 
Limon Porselen rengi:  
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Altın porselen rengindeki tüm koyu altın sarı tüy bölgeleri eşit dağılımlı limon sarısı. 
Desen, siyah beneklerden ve beyaz nokta desenden oluşur ve Altın porselen 
rengindeki oluşumlara benzer. Horozda sırt, omuzlar ve kanat örtüleri, diğer 
kısımlara göre, daha belirgin ve doygun sarı. Alt yumuşak tüyler gri, köke doğru 
grimsi açık sarı renge geçişli. Genç ve yaşlı hayvanların desen şekli ve gelişimi, 
Altın Porselen rengindeki gibidir. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi turuncu kırmızısı ile kırmızı 
arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Çok soluk, mat, çok koyu veya eşit dağılımlı olmayan ana renk; 
Horozda sırt ve kanat örtülerinde çok kızılımsı renk. Desen hataları aynı Altın 
porselen rengindeki gibi. 
 
Gümüş Porselen rengi:  
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Altın porselen rengindeki koyu altın sarısı tüy bölgeleri bu renk çeşidinde saf 
gümüş beyazdır. Desen gri siyah beneklerden ve beyaz nokta desenden oluşur ve 
Altın porselen rengindeki oluşumlara benzer. Alt yumuşak tüyler gri, tüy köküne 
doğru daha açık renk tonuna geçiş yapar. 
Genç ve yaşlı hayvanların desen şekli ve gelişimi, Altın-Porselen rengindeki gibidir. 
Ayak rengi kemik rengi ile arduvaz (kayağan taşı) mavisi arası. Göz rengi turuncu 
kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Sarı oluşumlar. Desen hataları aynı Altın Porselen rengindeki gibi. 
 
Sarı, Beyaz Benekli: (Sarı Porselen rengi):  
 

  
 
 
HOROZ: Kafa sarı turuncu renk. Yele ve eyer tüyleri sarı turuncu, ince beyaz 
merkez çizgili ve beyaz tüy uçlu. Sırt omuzlar ve kanat örtüleri açık kızıl, yaşlı 
horozlarda küçük beyaz lekelere izin verilir. Büyük kanat örtü tüyleri (bağlantı 
tüyleri) doygun sarı, tüy uçları beyaz benekli. Kol telekleri iç kısmı beyaz dış kısmı 
doygun sarı, sarı bir kanat üçgenini oluşturacak şekildi. El telekleri, sarı kenarlıklı, 
beyaz. Göğüs ve uyluklar eşit dağılımlı doygun sarı, tüy uçları yuvarlağa yakın, 
beyaz benekli Ayak tüyleri ağırlıklı olarak beyaz. Kuyruk beyaz, bazı tekli lekelere 
izin verilir. 
 
TAVUK: Doygun sarı mümkün olduğunca eşit dağılımlı ana renk, kanatlarda biraz  
daha koyu olabilir. Gövde tüyleri mümkün mertebe eşit, tüy uçları yuvarlağa yakın 
beyaz benekli. Boyun tüyleri beyaz merkez çizgi desenli ve tüy uçları beyaz 
benekli. Bağlantı tüyleri, kanat telekleri ve ayak tüyleri horozdaki gibi. Kuyruk 
ağırlıklı olarak beyaz, tüy köküne doğru sarı renk oluşumları. Tek tük siyah lekelere 
izin verilir. Beyaz tüy bölgelerinde hafif gri renk tonlarına izin verilir. 
İki cinsiyette de desen gelişimi Altın Porselen rengindeki gibi. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi turuncu kırmızı ile kırmızı 
arası. 
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Ciddi Kusurlar: Aşırı açık, aşırı kızıl, aşırı kahverengimsi veya çok düzensiz 
dağılımlı ana renk; aşırı kaba, düzensiz, bulanık, oya deseni gibi ya da eksik 
benekli desen. Kanat üçgeninde renk eksikliği; aşırı siyah oluşum; beyaz tüy 
bölgelerinde göze çarpan mavimsi tonlama. 
 
Kırmızı Beyaz Benekli: 
 

  
 
 
HOROZ: Kafa doygun kızıl. Yele ve eyer tüyleri, beyaz tüy uçlu, doygun parlak 
kızıl. Sırt omuzlar ve kanat örtüleri koyu kızıl, yaşlı horozlarda küçük beyaz 
serpintilere izin verilir. Büyük kanat örtü tüyleri (bağlantı tüyleri) doygun kızıl, 
uçlarda yuvarlağa yakın beyaz benekli. Kol ve el telekleri, beyaz tüy uçlu, kızıl, 
ikiye adede kadar beyaz el teleğine izin verilir. Göğüs ve uyluklar eşit dağılımlı 
yoğun kızıl, tüy uçları mümkün olduğunca yuvarlak beyaz benekli. Ayak tüyleri, ana 
orak ve ana kuyruk tüyleri doygun kızıl, tüy uçları beyaz. Alt yumuşak tüyler 
kızılımsı. 
 
TAVUK: Doygun kızıl, mümkün olduğunca eşit dağılımlı ana renk. Vücut tüylerinin 
tüy uçları mümkün olduğunca yuvarlak beyaz benekli olmalı. Bağlantı tüyleri, kanat 
telekleri, ayak tüyleri, kuyruk ve alt yumuşak tüyler horozda ki gibi.  
İki cinsiyette de desen gelişimi Altın Porselen rengindeki gibidir. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi ile kemik rengi arası. Göz rengi turuncu 
kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Aşırı açık, samanımsı ana renk; beyazımsı alt yumuşak tüyler; 
güçlü olarak beyazın hakim olduğu kanat telekleri ve kuyruk tüyleri; ana renkte 
güçlü siyah çillenme; Altın Porselen rengindeki gibi siyah benekli; kaba, oya 
desene benzeyen veya bulanık benekli desen; beyaz benekli desende güçlü kızıl 
oluşumlar.  
 
 
 
 



 

 

Siyah Beyaz Benekli: 
 

  
 
 
HOROZ: Ana renk, yeşil parıltılı, siyah. Kafa, yele ve eyer tüyleri küçük beyaz tüy 
uçlu. Kanat örtülerinde biraz beyaz desene izin verilir. Göğüs, uyluklar ve büyük 
kanat örtüleri (bağlantı tüyleri), tüy uçlarında, yuvarlağa yakın beyaz benekli. Ayak 
tüyleri, ana orak, ve ana kuyruk tüyleri ve aynı zamanda el ve kol telekleri mümkün 
olduğunca keskin sınırlandırılmış beyaz tüy uçlu. Yaşlı hayvanlarda her kanatta üç 
beyaz teleğe izin verilir. 
 
TAVUK: Ana renk, yeşil parıltılı, siyah. Vücut tüyleri mümkün olduğunca eşit 
dağılımlı desenli, tüy uçlarında, yuvarlağa yakın beyaz benekli. Bağlantı tüyleri, 
kanat telekleri, ayak tüyleri ve kuyruk horozdaki gibi. 
Genç horoz ve tavuklarda belli belirsiz yuvarlak benekli desen, yaşlı hayvanlarda 
daha büyük ve eşit dağılımlı oluşur, öyle ki bağlantı tüyleri ve merdiven deseni 
daha belirgin ortaya çıkar. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi   ile kemik rengi arası. Göz rengi turuncu 
kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi kusurlar: Tüylerde parlak olmayan, gri siyah veya paslı ana renk. Beyaz alt 
yumuşak tüyler. Kol teleklerinde ve kuyruk tüylerinde pigment eksikliği, aşırı kaba, 
bulanık, oya desene benzeyen veya neredeyse eksik desen; farklı renkli tüyler. 
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Lavanta Beyaz Benekli 
 

  
 
 
Ana renk HOROZ ve TAVUK ta eşit dağılımlı, mümkün olduğunca açık. Horozun 
kanat örtülerinde, hafif sarı oluşumlara şimdilik izin verilir. 
Beyaz benekler. Desen şekli ve gelişimi iki cinsiyette de Siyah Beyaz Benekli renk 
çeşidi ile aynı. 
Ayak rengi. kemik rengi ile arduvaz (kayağan taşı) mavisi arası. Göz rengi turuncu 
kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Lekeli üst renk; kaba puantiyeler; gümüş rengi oyalar; güçlü sarı 
oluşumlar; desen hataları Siyah Beyaz Benekli renk çeşidi ile aynı. Çok dar ve 
yırtık tüy yapısı. 
 
Beyaz: 
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Saf beyaz; horozda yele ve eyerde hafif sarımsı oluşumlara ve tüm tüylerde tek tük 
siyah lekelere izin verilir. 
Ayak rengi kemik rengi ile arduvaz (kayağan taşı) mavisi arası. Göz rengi turuncu 
kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Fazla sarı oluşumlar; kaba puantiyeler; farklı renkli tüyler. 
 

Siyah: 
 

  
 
 
Yeşil parıltılı yoğun bir siyah.  
Ayak rengi siyah. Göz rengi kızıl kahverengi ile kahverengi arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Mat gri siyah renk; farklı renkli tüyler; fazla  pigment eksikliği; 
eksik parlaklık; mavi veya bronz parlaklık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resimleri kullanma hakkı www.kippenencyclopedie.nl sahibi 
tarafından verilmiştir. 
 

Resimleri kullanma hakkı www.kippenencyclopedie.nl sahibi 
tarafından verilmiştir. 
 

http://www.kippenencyclopedie.nl/
http://www.kippenencyclopedie.nl/


 

 

 
Mavi oyalı: 
 

 

 

 
 
Ana renk, eşit dağılımlı orta derece gri mavi renk. Her tüyde koyu oya deseni 
vardır. Horozda kafa, boyun, eyer tüyleri ve ayrıca kanat örtüleri oya deseni 
belirgin şekilde daha koyu. Tavukta yeledeki oya deseni vücut tüylerindekine göre 
daha koyu. 
Ayak rengi koyu arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi turuncu ile kırmızı 
kahverengi arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Aşırı düzensiz ana renk. Eksik oya desen; takı tüylerinde çok açık 
renk; pas; pigment eksikliği. 
 
Lavanta:  
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HOROZ ve TAVUK ta eşit dağılımlı mümkün olduğunca açık renk mavi gri. 
Horozda yele ve eyer tüylerinde, ayrıca kanat örtülerinde biraz sarı oluşumlara 
şimdilik izin verilir. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi turuncu kırmızı ile kırmızı 
arası. 
 
Ciddi kusurlar: Lekeli üst renk; kaba puantiye; gümüş rengi oya desen; güçlü sarı 
oluşumlar; çok dar ve yırtık tüy yapısı. 
 
Sarı:  
 

 

 

 
 
HOROZ ve TAVUK ta eşit dağılımlı, saf, doygun altın sarı renk. Alt yumuşak tüyler 
sarımsı; tüy sapları sarı; kuyrukta az miktarda siyah veya çillenmeye izin verilir. 
Ayak rengi kemik rengi ile arduvaz (kayağan taşı) mavisi  arası. Göz rengi turuncu 
kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Kızıl kahverengi, saman sarısı veya aşırı düzensiz renk; kızıl yele, 
eyer tüyleri veya kanat örtüleri; ağırlıklı olarak siyah kuyruk; siyah boyun deseni; 
beyaz benekler ve pigment eksikliği. 
 
 
 
 
 

Resimleri kullanma hakkı www.kippenencyclopedie.nl sahibi 
tarafından verilmiştir. 
 

http://www.kippenencyclopedie.nl/


 

 

 
Kırmızı 
 

 

 

 
 
HOROZ: Eşit dağılımlı, doygun, çok koyu olmayan, parlak kızıl; alt yumuşak tüyler 
kızılımsı; tüy sapları kızılımsı kemik rengi; kanatlar telekleri kızıl veya tüy iç 
kısımları siyahlı kızıl. Kuyruk kızıl; kısmen siyah nüfuz etmiş, mor parlaklık. 
 
TAVUK: Eşit dağılımlı doygun kızıl; horoza göre daha açık ton, diğer kısımlar aynı. 
 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Gaga kemik rengi veya kızılımsı kemik 
rengi. Göz rengi turuncu kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Aşırı lekeli tüyler; gövde renginde ve ayak tüylerinde siyah beyaz 
desen; alt yumuşak tüylerde çok kurum; pigment eksikliği; kuyrukta yeşil parlaklık. 
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Şeritli: 
 

 

 

 
 
Her tüy, birden çok değişimli olarak siyah ana renk ve gri beyaz desen rengi ile 
mümkün olduğunca düzenli yatay şeritli. Horozda şeritler eşit genişlikte; tavukta 
siyah şeritler daha geniş. Tüy uçları siyah. 
Ayak rengi kemik rengi ile arduvaz (kayağan taşı) mavisi arası. Göz rengi turuncu 
kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Mat ana renk; kahverengimsi oluşumlar; özellikle kanat 
teleklerinde ve kuyrukta çok düzensiz ve belirsiz şeritler. Eksik pigmentli veya farklı 
renkli tüyler. 
 
Tanı Rengi:  
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HOROZ: Yele kızılımsı sarı, eyer tüyleri altın sarı, her biri koyu gri merkez çizgili ve 
gri beyaz guguk desenli. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri doygun turuncu hafif belirli 
guguk desenli. El telekleri gri guguk desenli kısmi olarak kahverengimsi dış 
kenarlıklı. Kol telekleri iç kısmı gri, dış kısmı gri-beyaz-sarı dalgalı desenli, kapalı 
kanatlarda üç renkli bir kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Göğüs, karın, ayak 
tüyleri ve kuyruk gri guguk desenli. 
 
TAVUK: Yele altın renginde, gri merkez çizgili ve gri beyaz guguk desenli. Gövde 
keklik rengi temel desen üzerine mat gri beyaz guguk desenli. El telekleri gri guguk 
desenli. Kol telekleri gövde tüyleri ile uyumlu. Göğüs somon rengi ve belli belirsiz 
guguk desenli. Kuyruk gri guguk desenli, ayrıca kuyruk örtü tüyleri kahverengi 
oluşumlu. Ayak tüyleri gövde tüyleri ile uyumlu. 
Ayak rengi açık gri. Göz rengi turuncu kırmızı. 
 
Ciddi Kusurlar: Horozun göğsünde sarı veya kahverengimsi oluşumlar; çok açık 
yele ve eyer rengi; kol teleklerinde üç renkliliğin olmaması. Tavukta eksik keklik 
rengi ana desen; gövde renginde, çok az guguk desen veya payet oluşumu; çok 
açık göğüs rengi veya göğüste gri renk oluşumlar. İki cinsiyette de pigment 
eksikliği. 
 
Altın Boyunlu: 
 

  
 
 
HOROZ: Kafa altın sarısı. Yele ve eyer tüyleri yoğun altın sarısı, siyahımsı ile 
gölgeli gri renk arası merkez çizgili. Sırt, omuzlar, ve kanat örtüleri altın kızıl. 
Bağlantı tüyleri yeşil parıltılı siyah. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı ağırlıklı 
olarak altın kahverengi, kapalı kanatlarda altın kahverengi bir kanat üçgeni 
oluşturacak şekilde. El telekleri siyah, kahverengi kenarlıklı. Göğüs, karın, uyluklar 
ve ayak tüyleri siyah. Kuyruk yeşil parıltılı siyah. 
 
TAVUK: Kafa altın sarısı. Yele altın sarısı, siyahımsı ile gri gölgeli arası merkez 
çizgili. Gövde tüylerin rengi altın kahverengi, eşit dağılımlı, narin, siyah kırçıllı ve 
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altın sarı sinir desenli, mümkün olduğunca altın sarısı tüy kenarları olmamalı. 
Göğüs somon rengi ile kestane kahverengisi arası. Uyluklar ve karın gri 
kahverengi. Kılıçların rengi gövde rengi ile uyumlu. Paçalar ağırlıklı olarak siyah. 
Ana kuyruk telekleri siyah. Kuyruk örtü tüyleri kırçıllı. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi turuncu kırmızı ile kırmızı 
arası. 
 
Ciddi Kusurlar:  
 
HOROZDA: Aşırı koyu veya aşırı açık yele ve eyer tüyleri. Siyah merkez çizgileri 
çok belirgin bir şekilde tüy ucuna kadar gitmeli; kuyruk ve kanat teleklerinde 
pigment eksikliği; desenli göğüs veya uyluklar.  
TAVUKTA: Düzensiz, aşırı gri veya aşırı koyu ana renk; kirli göğüs rengi; gövde 
tüylerinde çok pas. Kaba, bant şeklinde kırçıllar; güçlü payet oluşumu; pigment 
eksikliği. 
 
Mavi Altın Boyunlu: 
 

  
  
 
HOROZ: Kafa altın sarısı. Yele ve eyer tüyleri altın sarısı, mavi merkez çizgili. Sırt, 
omuzlar ve kanat örtüleri altın kızıl. Bağlantı tüyleri mavi. Kol telekleri iç kısmı 
mavi, dış kısmı açık kahverengi, kanat üçgeni oluşturacak şekilde. El telekleri 
mavi, kahverengi kenarlıklı. Göğüs, karın, uyluklar ve ayak tüyleri mavi, daha koyu 
tüy kenarlarına izin verilir. Kuyruk mavi. Orak tüyleri biraz daha koyu. 
TAVUK: Kafa altın sarısı. Yele ve eyer tüyleri altın sarısı, mavi merkez çizgili. 
Gövde tüyleri açık altın kahverengi, mümkün olduğunca narin mavi kırçıllı ve altın 
kahverengi sinir desenli. Göğüs somon rengi. Karın ve uyluklar gri kahverengi. 
Kılıç tüyleri gövde tüyleri ile uyumlu. Paçalar ağırlıklı olarak mavi. Kuyruk mavi. 
Kuyruk örtü tüyleri kırçıllı.  
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi turuncu kırmızı ile kırmızı 
arası. 
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Ciddi Kusurlar: 
 
HOROZDA: Aşırı koyu veya aşıra açık yele veya eyer tüyleri; aşırı koyu veya açık 
mavi renk tonu; Siyah merkez çizgileri çok belirgin bir şekilde tüy ucuna kadar 
gitmeli; göğüs ve uyluklarda desen; orak tüylerinde fazla yeşil parlaklık. 
TAVUKTA: Aşırı düzensiz veya mavi renk tarafından kapatılmış ana renk. Aşırı 
kaba, bant şeklinde kırçıllar. Güçlü payet oluşumu; gövde tüylerinde çok pas; 
göğüste gri renk oluşumları. HOROZ ve TAVUK ta pigment eksikliği. 
 
Turuncu boyunlu: 
 

  
 
 
HOROZ: Kafa saman sarısı. Yele ve eyer tüyleri saman sarısı. Siyahımsı ile gölgeli 
gri renk arası merkez çizgili. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri eşit dağılımlı turuncu 
kızıl. Kanat bağlantı tüyleri yeşil parıltılı siyah. El telekleri siyah, sarımsı beyaz dış 
kenarlıklı. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı sarımsı beyaz, öyle ki kapalı 
kanatlarda sarımsı beyaz kanat üçgeni görünür. Göğüs, karın, uyluklar ve ayak 
tüyleri siyah. Kuyruk, yeşil parıltılı, siyah.  
 
TAVUK: Kafa saman sarısı. Yele saman sarısı ile, siyahımsı ile gri gölgeli arası  
merkez çizgili. Gövde tüyleri açık gri kahverengi, narin siyahımsı kırçıllı ve 
balmumu sarısı tüy saplı, mümkün olduğunca tüy kenarlarında saman sarısı rengi 
olmamalı. Göğüs somon rengi. Karın ve arka kısım kül grisi. El telekleri siyah, 
turuncu kenarlıklı. Kol telekleri tüy iç kısmı ağırlıklı olarak siyah, dış kısmı gövde 
tüyleri ile uyumlu. Kılıç tüyleri gövde tüyleri ile uyumlu. Paçalar ağırlıklı olarak 
siyah. Ana kuyruk tüyleri siyah kahverengi. Kuyruk örtü tüyleri kırçıllı.  
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi turuncu kırmızı. 
 
Ciddi Kusurlar:  
 
HOROZ: aşırı açık veya koyu renk yele ve eyer tüyleri; boyun deseninin tüy ucuna 
kadar gitmesi; göğüs ve uyluklarda oya desen; düzgün olmayan veya aşırı açık 
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renk sırt ve kanat örtü tüyleri; eksik yeşil parlaklık. Pigment eksikliği.  
 
TAVUK: merkez çizgilerin tüy ucuna kadar gitmesi; aşırı açık renk göğüs; aşırı açık 
veya gri ana renk; kanat örtülerinde pas; eksik tüy sapı deseni; aşırı düzensiz veya 
bant şeklinde kırçıllar; geniş oya desen veya payet oluşumu. Pigment eksikliği.  
 
Gümüş Boyunlu: 
 

 

 

 
 
HOROZ: Kafa gümüş beyaz. Yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz. Siyahımsı ile 
gölgeli gri arası merkez çizgili. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri eşit dağılımlı gümüş 
beyaz. Kanat bağlantı tüyleri yeşil parıltılı siyah. El telekleri siyah, beyaz kenarlıklı. 
Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz, öyle ki kapalı kanatlarda beyaz kanat 
üçgeni görünür. Göğüs, karın, uyluklar ve ayak tüyleri siyah. Kuyruk, yeşil parıltılı, 
siyah.  
 
TAVUK: Kafa gümüş beyaz. Yele gümüş beyaz, siyahımsı ile gri gölgeli arası 
merkez çizgili. Gövde tüyleri koyu mavi gri, gümüş beyaz sinir desenli ve narin, eşit 
dağılımlı, siyah kırçıllı, mümkünse gümüşümsü tüy kenarları olmamalı. Göğüs 
somon rengi. Kılıçlar gövde tüyleri ile uyumlu. Paçalar ağırlıklı olarak siyah. Ana 
kuyruk tüyleri ağırlıklı olarak siyah. Kuyruk örtü tüyleri kırçıllı. 
Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavi. Göz rengi turuncu kırmızı ile kırmızı arası. 

 
Ciddi Kusurlar: 
 
HOROZ: Sarı oluşumlar; merkez çizgisinin aşırı belirgin şekilde tüy ucuna kadar 
gitmesi; kuyruk ve kanat teleklerinde aşırı pigment eksikliği; desenli göğüs veya 
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uyluklar; Örtü tüylerinde pas. 
 
TAVUKTA: Çok açık veya isli göğüs rengi; aşırı koyu veya açık ana renk; örtü 
tüylerinde aşırı pas; kaba bant şeklinde kırçıllar; güçlü payet oluşumu; kahverengi 
kafa. 
 
Kızıl eyerli: 
 

  
 
 

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

çizgili. Sırt yoğun kızıl. Omuz ve kanat örtüleri kızıl. Kanat bağlantı tüyleri beyaz. El 
telekleri beyaz, dar kahverengi tüy kenarlarına izin verilir. Kol telekleri iç kısmı 
beyaz, dış kısmı kızıl kahverengi, öyle ki kapalı kanatlarda kızıl kahverengi kanat 
üçgeni görünür. Göğüs, karın, uyluklar ve kuyruk beyaz, tüylerde tek tük küçük 
siyah serpintilere izin verilir. 
 
TAVUK: Kafa altın sarısı. Yele altın sarısı, beyaz merkez çizgili. Göğüs somon 
rengi. Diğer tüyler kremsi beyaz, kapalı kanatların alt kısımlarında, hafif pasa 
(kanat gülü) izin verilir. Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi.  Göz rengi 
turuncu kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: 
 
HOROZ: Aşırı koyu renk, aşırı açık renk veya gölgeli yele ve eyer tüyleri; aşırı 
belirgin boyun deseninin tüy ucuna kadar gitmesi; kanat örtülerinde fazla beyazlık; 
kahverengi kanat üçgeninin eksik olması; göğüs ve uyluklarda çok fazla kızıl 
oluşumlar. 
 
TAVUK: eksik boyun deseni veya aşırı belirgin boyun deseninin tüy ucuna kadar 
gitmesi; aşırı kahverengi veya aşırı açık göğüs rengi; gövde tüylerinde aşırı pas. 
HOROZ ve TAVUK ta, tüylerde çok fazla siyah oluşumlar veya tamamen siyah 
tüyler. 
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Beyaz Siyah Kolombiya: 
 

  
 
 
HOROZ ve TAVUK neredeyse aynı desenli. Kafa saf gümüş beyaz. Yele siyah 
merkez çizgili ve gümüş oyalı. Sırtın yukarı kısmındaki tüylerde, yelenin altında, 
siyah damla desen görünür. Horozun eyeri hakim olarak beyaz; az miktarda 
merkez çizgi desene izin verilir. Tavuğun sırtı ve eyer saf beyaz. Horozun kuyruğu 
yeşil parıltılı siyah. Horozun küçük orak tüyleri ve tavuğun kuyruk örtü tüyleri beyaz 
oya desenli. El telekleri siyah, beyaz kenarlıklı. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış 
kısmı beyaz, öyle ki kapalı kanatlarda beyaz renk görünür. Ayak tüyleri beyaz 
desenli siyah. Diğer tüyler saf gümüş beyaz. Alt yumuşak tüyler açık gri. Ayak 
rengi kemik rengi ile arduvaz (kayağan taşı) mavisi arası. Göz rengi turuncu kırmızı 
ile kırmız arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Güçlü sarı oluşumlar; yelede aşırı belirgin merkez çizgilerin tüy 
ucuna kadar gitmesi; neredeyse eksik boyun deseni; güçlü sırt ve eyer deseni; 
kuyrukta çok belirgin pigment eksikliği. 
 
Sarı Siyah Kolumbiya:  
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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 barındırır. Horozun eyeri neredeyse sarı, az miktarda merkez çizgi desene 
izin verilir. Tavuğun sırt ve eyeri her zaman saf sarı. Horozun kuyruğu, yeşil 
parıltılı, saf siyah. Yan orak tüyleri sarı oya desenli. Tavuğun kuyruğu siyah, büyük 
kuyruk örtü tüylerinde sarı oya desene izin verilir. Kuyruk yan tüyleri sarı oya 
desenli. El telekleri siyah, sarı kenarlıklı. El telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı sarı, 
öyle ki kapalı kanatlarda sarı renk görünür. Ayak tüyleri sarı, paçalar siyah desenli. 
Diğer tüyler saf sarı. Horozun kanat örtülerinde daha doygun renk tonuna izin 
verilir. Alt yumuşak tüyler gri.  
Ayak rengi kemik rengi ile arduvaz (kayağan taşı) mavisi arası. Göz rengi turuncu 
kırmızı ile kırmızı arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Aşırı açık, aşırı lekeli veya aşırı kızıl üst renk; öngörülmeyen 
bölgelerde her türlü siyah; aşırı belirgin boyun deseninin tüy ucuna kadar gitmesi; 
kahverengimsi kanat üçgeni; Horozun kuyruğunda mor parlaklık; aşırı açık, sarı 
beyazımsı alt yumuşak tüy rengi; pigment eksikliği. 

 
Huş Rengi:  
 

  
 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, siyah merkez çizgili. Kanat 
örtüleri ve sırt gümüş beyaz. Göğüs siyah, kursak bölgesi dahil dar gümüş oya 
desen, yaşlı horozlarda daha aşağıya  inmesine izin verilir. Diğer tüyler yeşil 
parıltılı siyah. Horozda az miktarda sarı oluşumlara şimdilik izin verilir. 
 
TAVUK: Kafa, yele ve göğüs bölgesi horozdaki gibi. Diğer tüyler yeşil parıltılı siyah. 
Ayak koyu arduvaz (kayağan taşı) mavisi. Göz rengi kırmızı ile kırmızı kahverengi 
arası. 
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Ciddi Kusurlar: Eksik yeşil parlaklık; mavimsi veya bronz renk parlaklık; aşırı 
pigment eksikliği; belirsiz göğüs deseni veya karın ve uyluklarda oya deseni; göğüs 
tüylerinde beyaz tüy sapı; güçlü sarı renk oluşumları; aşırı belirgin merkez 
çizgilerin tüy ucuna kadar gitmesi; siyah kafa; Tavuğun gövde tüylerinde gümüş 
renk; Horozun kanat üçgeninde gümüş renk.  
 
 
Turuncu Göğüslü:  
 
HOROZ: Kafa turuncu. Yele ve eyer altın turuncu, siyah merkez çizgili. Kanat 
örtüleri turuncu kızıl. Göğüs siyah, boyundan kursak bölgesi dahil dar turuncu oya 
desen, yaşlı horozlarda daha aşağıya inen desene izin verilir. Diğer tüyler, yeşil 
parıltılı, doygun siyah. 
 
TAVUK: Kafa turuncu; yele ve göğüs horozdaki gibi; diğer tüyler, yeşil parıltılı, 
doygun siyah. 
Ayak rengi koyu arduvaz (kayağan taşı) mavisi. 
 
Göz rengi kırmızı ile kırmızı kahverengi arası. 
 
Ciddi Kusurlar: Yele ve eyerde aşırı belirsiz, aşırı geniş merkez çizgileri veya 
merkez çizgilerin tüy ucuna kadar gitmesi. Göğüste aşırı geniş oya desen ve güçlü 
tüy sapı deseni; karın ve uyluklarda her türlü oya desen. Tavuğun gövdesinde 
desen tüylerde mor çizgiler. Pigment eksikliği. 
 

 


