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Renk Çeşitleri: 

 

Yaban Rengi:  
 

SUNA: Kafa ve boyun mavi yeşil parıltılı; alt üçte birlik bölümde, keskin hatlı, belirgin şekilde 

yerleşmiş, dar, arkası açık, beyaz boyun halkası. Göğüs çikolata veya kızıl kahverengi, 

kuyruk altında biten, gümüş gri inci rengindeki yanlardan, uyluklardan ve karından mümkün 

mertebe az taşmalı. Sırt koyu yavaş yavaş siyaha döner. Kuyruk lülesi yeşil parıltılı, siyah. 

Kanat örtüleri gümüş gri, kahverengiye geçişli. Kanat ortası mavi yeşil aynayı gösterir, ön ve 

arka önce siyah sonra dar beyaz çerçeveli. 

 

DİŞİ ÖRDEK: kafa orta kahverengi, dizgin çizgisi renginin hafif açılmasına izin verilir. Boyun 

biraz açık renk. Sırt, yanlar ve karın bölgesi canlı altın kahverengi. Göğüste başlayan zirve 

noktasına sırtta ve yanlarda ulaşan arkaya doğru azalan, belirgin ve keskin kahverengi siyah 

nal şeklinde desen vardır. Göğüs kemiği kıvrımı etrafındaki tüy ortaları kahverengidir ve nal 

şeklinde kahverengi siyah çerçevelenir. Artan aralıklı, altın kahverengi sonra kahverengi 

siyah ve dış çerçeve olarak tekrar canlı altın kahverengi nal şeklinde bant takip eder. Aynalar 

Sunadaki gibidir, her iki tarafta siyah ve beyaz çerçeveli.  

 

Ciddi kusurları:  

 

Lekeli göğüs; kanat örtülerinde, karın bölgesinde veya 

yanlarda çok is yada pas oluşumu; siyah alt kuyruk kaması etrafında çok beyazlık. 

DİŞİ ÖRDEK te: Siyah ana renk; çok bulanık desen; aynada her türlü çerçeve 

eksikliği; beyaz yada çok açık renk boğaz. 

 

  

Mavi Yaban Rengi: 

 
Yabani renk gibidir ama kahverengi siyah yerine mavidir. Kanatlar, koyu çerçeveli ve beyaz 

tüy sonlu, hafif açık kahverengi oluşuma hala izin verilen, açıktan koyu maviye ayna gösterir. 

Dişi ördekte çok net ve keskin hatlı olmayan nal desenine izin verilir 

 

Ciddi kusurları: 

 

Lekeli göğüs; kanat örtülerinde, karın bölgesinde veya yanlarda çok is yada çok fazla 

pas oluşumu; siyah alt kuyruk kaması etrafında çok beyazlık. 

DİŞİ ÖRDEK: Mavi ana renk, çok bulanık desen; aynada her türlü çerçeve eksikliği; 

beyaz yada çok açık renk boğaz. 

 

 

 



Koyu Yaban Rengi: 

 

SUNA: Kafa ve üst boyun yeşil parıltılı siyah. Boyun halkası yok. Sırt koyu gri, 

kuyruğa doğru solgun siyah. Göğüs üst ve altı kısmı yanlar ve karın koyu benekli. 

Kanadın ortasında beyaz kenarlıksız çok soluk bir ayna bulunur. Gaga rengi söğüt 

yeşili rengi ile mavi gri arası, bakla koyu renkli. Ayak rengi koyu turuncu. 

DİŞİ ÖRDEK: Kafa ve boyun üst kısmı, koyu kahverengi ve çok koyu desenli ve göz 

dizginleri yok. Göğüs, sırt, kanatlar, karın ve yanlar belirgin siyah atnalı desenli. Dış 

taraftaki bant koyu altın kahverengidir, ayna sunadaki gibidir. Gaga rengi kahverengi-

gri, bakla koyu renkli. Ayak rengi koyu turuncu. 

 

Ciddi kusurlar: Tüylerin herhangi bir miktarda beyaz renk; acık kil rengi ana renk; 

açık renkli dizginler; güçlü mavimsi-yeşil parlak (parıltılı) ayna. 

 


