
EE Sussex renk standardı    07.12.2020 

 

Renk çeşitleri: 

 

1. Beyaz siyah kolombiya  

  

 

Tavuk ve horozun rengi ve deseni neredeyse aynı. Tüylerin ana rengi, saf 

gümüş beyaz. Kafa saf gümüş beyaz. Yele tüyleri yeşil parıltılı simsiyah geniş 

merkez çizgili, her tüyün kenarı keskin gümüş oya desenli.  Yele desenin 

olabildiğince ön boyuna kadar devam etmesi ve boynun önünde kapalı yaka 

olması istenir. Yele  altındaki üst sırt tüyleri, siyah damla deseni gösterir. 

Horozun eyer tüylerinde biraz siyahlık olabilir, ama tüyün merkez çizgininin 

siyah olması istenmez. Horozun kuyruğu tamamen yeşil parıltılı siyah. 

Horozun küçük orak tüyleri ve tavuğun kuyruk örtüsü tüyleri beyaz oyalı. El 

telekleri siyah, dış kenarları beyaz. Kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı 

beyaz öyle ki kanatlar kapalı olduğunda, sadece beyaz görünür. Alt yumuşak 

tüyler gümüşi gri ile beyaz arası. 

Ciddi kusurlar: Sarı oluşumlar; ana kuyruk teleklerinde ve el teleklerinde çok 

beyazlık; desenin siyah yerine gri olması; belirsiz desen; yele desenin in kesik veya 

kurumlu olması; siyah merkez çizgisinin belirgin şekilde tüy ucuna kadar gitmesi; 

yele tüylerinin beyaz kenarları etrafında bir daha siyah kenarın olması; vücutta 

istenmeyen yerlerde siyahlık olması. 
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2. Sarı siyah kolombiya 

  

 

Ana renk, eşit dağılımlı altın sarı. Siyah desen, beyaz siyah kolombiya renk 

çeşidi ile aynı. Alt yumuşak tüyler açık gri ile sarı arası. 

Ciddi kusurlar: Fazla kızıl veya lekeli üst renk (horozdaki kanat örtülerinde 

hafif kızıl renk tonu kabul edilir); alt yumuşak tüylerin beyaz olması; pigment 

eksikliği; desen hataları beyaz siyah kolombiya'daki gibi. 

3. Kırmızı siyah kolombiya 

  

 

HOROZ da ana renk, eşit dağlımlı doygun koyu kırmızı. TAVUK daki renk 

horozun göğsü ile aynı. İki çinsiyette siyah desen, beyaz siyah kolombiya renk 

çeşidi ile aynı. Alt yumuşak tüyler gri ile kırmızı arası. 

Ciddi kusurlar: Yele açık veya pirinç renkli; ana renk camurlu, sarı, çok lekeli 

veya fazla koyu renk; alt yumuşak tüylerinde beyazlık; pigment eksikliği; 

desen hataları beyaz siyah kolombiya'daki gibi. 
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4. Yabani kahverengi 

 

 

 

HOROZ: Kafa kızıl kahverengi. Yele ve eyer tüyleri kızıl altın rengi, tüy merkez 

çizgileri yeşil parıltılı siyah. Eyer tüylerinin altın rengi, yeleden biraz daha koyu 

renktedir. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri doygun koyu kızıl. El telekleri siyah, 

dış kenarları kahverengi. Kol telekleri, kanat üçgenini oluşturacak şekilnde, iç 

kısmı siyah, dış kısmı kahverengi. Büyük kanat örtüleri, yeşil parıltılı siyah 

bağlantıları oluşturur. Boyun ön kısmı, göğüs, karın ve uyluklar siyah. Kuyruk, 

yeşil parıltılı siyah.  

TAVUK: Kafa kızıl kahverengi. Yele kızıl kahverengi, siyah merkez çizgili. 

Vücut tüyleri kızıl kahverengi, ince siyah kırçıl desenli ve tüy sapları ana renk 

ile uyumlu. El telekleri ağırlıklı olarak siyah. Kol telekleri, dış kısmı vücut 

rengine uyumlu, iç kısmına doğru, daha çok siyah. Göğüs koyu somon rengi. 

Ciddi kusurlar: Yele ve eyer tüyleri açık, saman rengi veya kurumlu; horozda 

göğüs , karın ve uyluk tüylerinde kızıl tortu oluşumlar; çok siyah kanat üçgeni; 

eksik kanat üçgeni; tavukta payet görüntüsü; kaba kırçıl desen; vücut 

tüylerinde ,dışarıdan görünen, açık tüy sapları; kanat örtülerinde çok pas 

rengi; her iki cinsiyette pigment eksikliği. 
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5. Kahverengi Porselen  

  

 

HOROZ: Ana renk kestane rengi. Omuz ve sırt bölgeleri hariç her tüyün ucunda yeşil 

parıltılı siyah bir benek içinde beyaz bir nokta görünür. Kol ve el telekleri kahverengi, 

iç kısmı siyah ve uçları beyaz. Kanat üçgeni kahverengi, uçlarında yine aynı nokta 

desenli. Büyük kanat örtülerinde, son iki sıra, siyah benek ve ucunda beyaz noktalar 

içerir, böylece iki tane siyah beyaz sıra oluşturur. Ana kuyruk ve orak tüyleri beyaz 

uçlu siyah. Az sayıda beyaz el telekleri kabul edilir; ana kuyruk teleklerinde da biraz 

beyazlık kabul edilir. 

TAVUK: Ana renk horoza göre biraz daha açık ton. Her tüyün ucunda siyah bir 

benek içinde beyaz bir nokta görünür. Bu desen vücutta eşit şekilde dağılmış 

olmalı. Kol ve el telekleri horozdaki gibi. Ana kuyruk telekleri ağırlıklı olarak 

siyah, mümkün olduğunca beyaz uçlu. 

Yaşlı hayvanlarda iki cinsiyete de beyaz noktalar daha büyüktür. 

Ciddi kusurlar: Boyun ve eyer tüyleri fazla açık veya pirinç rengi; özellikle 

tavukta soluk ve fazla açık kahverengi ana renk; fazla büyük ve soluk beyaz 

noktalar; genç hayvanların kuyruğunda fazla beyazlık; horozun göğsünde 

kahverenginin olmaması; tavukta fazla siyah göğüs ve vücut tüylerinde 

dışardan görünen çillenme; vücut tüylerinde bembeyaz tüyler; beyaz kol 

telekleri; hem genç hem yaşlı hayvanlarda fazla sayıda beyaz el telekleri ve 

fazla beyaz kuyruk telekleri.  
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6. Gri gümüşi rengi  

  

 

HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri gümüşi beyaz, siyah merkez çizgili. Sırt ve kanat 

örtüleri gümüşi beyaz. Kanat bağlantı tüyleri parıltılı siyah. Kanat telekleri siyah, dış 

kısmı ince beyazımsı gri kenarlı. Göğüs siyah, her tüy ince gümüş oya desenli ve 

beyazımsı tüy saplı. Uyluklar koyu gri, hafif gümüş oya desenli. Kuyruk siyah. Alt 

yumuşak tüyler gri. 

TAVUK: Kafa ve yele horozdaki gibi, fakat daha yuvarlak tüy yapısı dolayısyla, 

merkez çisgizi daha geniş. Sırt ve kanat örtüleri gri siyah, her tüy ince gümüş oya 

desenli ve beyazımzı tüy saplı. El ve kol telekleri gri siyah; kuyruk siyah; göğüs ve 

uyluklar daha açık gri siyah, her tüy ince gümüş oya desenli ve beyazımsı tüy saplı. 

Alt yumuşak tüyler gri. Gri ayak rengi ve kahverengi gözlere izin verilir.  

Ciddi kusurlar: Belirgin olmayan, bulanık oya desen; fazla açık göğüs rengi; kesik 

veya tüy ucuna kadar çıkan merkez çizgisi; HOROZda omuz ve yele aşırı sarı 

oluşumlu. 
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BDRG ırk standardı kitabında olmayan ama EE'de kabul edillmiş diğer renk çeşitleri: 

 

7. Beyaz 

 

8. Beyaz Mavi Kolombiya  (İngilizce: Coronation) 
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