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Şeritli:
Her tüy, birden çok değişimli olarak düzenli, doygun siyah ve açık gri renkli yatay
şeritli. Şeritler mümkün olduğunca birbirinden net ayrılmış ve düz dizilmiş.
Horozda şeritler eşit genişlikte olup, yelede biraz daha dar ve tırtıklı. Tavukta
siyah şeritler daha geniş olduğu için, tavuğun genel görünüşü biraz daha koyudur.
Tüy uçları mümkün olduğunca siyah renkle biter. El teleklerinin şerit deseni daha
az belirgin ve daha mat renge izin verilir. Alt yumuşak tüyler desenli. İki çinsiyette
de biraz daha açık veya koyu genel görünüme izin verilir.
Ayak rengi sarı, gaga rengi sarı, koyu oluşumlara izin verilir.

Ciddi kusurlar:
Blok şeklinde, kaba veya solgun şerit deseni; fazla düzensiz veya kavisli şeritler;
el teleklerinde her iki tarafta birden fazla siyah telekler; birden fazla dışarıdan
görünebilir tamamen siyah tüyler; horozda vücüt rengine göre fazla açık yele;
tavukta vücut rengine göre fazla koyu yele; tüy uçlarının çoğunlukla açık renkli
olması; alt yumuşak tüylerinde desenin olmaması; pas rengi; pigment eksikliği.

Somon rengi:
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri fildişi rengi, yelenin orta kısımında tüylerde
gizlenmiş kızıl kahverengilik . Sırt kızıl kahverengi, hafifce beyaz sarı oluşumlu
olabilir. Kanat örtü tüyleri kızıl kahverengi, beyaz sarı veya pirinç renkli oya
desenli. Horoz yaşlandıkça bu renk açılır. Büyük kanat örtüleri siyah, yeşil veya
mavimsi parıltılı bir bant oluşturur. El telekleri siyah, dış kısım beyaz kenarlıklı. Kol
teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz, öyle ki kanatlar kapalı olduğunda
beyaz kanat üçgenini oluşturur. Kuyruk siyah, kuyruk örtüsü kısmen kızıl
kahverengi. Göğüs, uyluk ve karın tüyleri siyah.

TAVUK: Sırt, omuzlar, kanat örtüleri ve eyer eşit dağılımlı somon kırmızısı. Her
tüy beyazımsı saplı ve mümkün mertebe beyazımsı kenarlıklı. Boyun tüylerinin
rengi kafa ya kadar sırttan biraz daha yoğun somon kırmızısı, her tüy beyaz veya
fildişi kenarlıklı. Kanat telekleri somon kırmızısı, iç kısımları gri siyah serpiştirilmiş.
Ana kuyruk telekleri siyah gri oluşumlu somon rengi. Göğüs, uyluklar ve karın
krem rengi; uyluk tüylerinde hafif açık somon rengi geçişi kabul edilir.
Ciddi kusurlar: HOROZ da: Sırt ve kanat örtülerinde yetersiz kızıl kahverengilik;
kanat örtülerinde eksik oya deseni; yelenin orta kısımında tüylerde gizlenmiş kızıl
kahverengilik olmaması; göğüs, uyluk ve karında beyaz veya kahverengi desen;
yele tüylerinde siyah merkez çizgileri; eksik kanat üçgeni.
TAVUK ta: Fazla açık veya koyu, kahverengimsi somon rengi; oya deseninin hiç
olmaması; boyun tüylerinin üst kısımda çok azalmış somon rengi; somon renginin
göğüs ve uyluklara çok fazla geçmesi; tüy sapının beyazdan başka renk olması;
çok kurum rengi oluşumu.

Sarı beyaz guguk rengi:
HOROZ: Ana renk doygun sarı; yele, eyer ve kanat örtülerinde biraz daha koyu.
Mümkün mertebe eşit dağılımlı beyaz guguk desenli, şerit genişliği tavuğa göre
daha dar. Ana kuyruk ve büyük kuyruk örtüleri beyaz şeritli, kahverengi gri. Kanat
telekleri sarı beyaz şeritli, iç kısımları daha az desenli kahverengi gri.
TAVUK: Ana renk doygun sarı, mümkün mertebe eşit dağılımlı beyaz guguk
desenli. Bu desen uyluklarda da belirgin olmalı. Kesintiye uğramış kahverengi gri
merkez çizgileri, boynun alt kısmında daha az belirgin. Sırtın üst kısmında
gizlenmiş kahverengi gri damla desenine izin verilir. Kanat telek rengi horozdaki
gibi. Ana kuyruk telekleri ve kuyruk örtü tüyleri horozdaki gibi, ama daha hafif
desenli.

Ciddi kusurlar:
HOROZda : Yele, eyer ve ayrıca sırt ve omuz tüylerinde görünür gri; beyaz kanat
üçgeni; açık göğüs rengi. TAVUKta: tamamen eksik guguk deseni; vücut

tüylerinde gri veya siyah serpintiler. HOROZ ve TAVUKta fazla kızıl veya çok
düzensiz ana renk; kuyrukta eksik guguk deseni.

Huş rengi
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri, belirgin siyah merkez çizgili, gümüş beyaz.
Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri gümüş beyaz. Göğüs siyah, kursak bölgesi dahil,
dar gümüş oyalı; yaşlı horozlarda bu desenin kursaktan daha aşağıya gitmesine
izin verilir. Diğer tüyler yeşil parıltılı net siyah.
TAVUK: Kafa, boyun ve göğüs tüyleri horozdaki gibi. Diğer tüyler yeşil parıltılı net
siyah.

Ciddi kusurlar:
Yeşil parıltılı olmayan veya mat tüyler; göğüste fazla kaba veya eksik oya desen;
beyaz tüy sapları; uyluk ve karında oya desen; bağlantı tüylerinde beyaz desen
veya horozda beyaz kanat üçgeni; tavuğun vücut tüylerinde beyaz desen; pigment
eksikliği.

Gümüş dantelli
HOROZ: Kafa gümüş beyaz; yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, siyah merkez
çizgili. Tüylerin siyah merkezi üst kısımlarda tüy sapının yanlarında beyaz renkli
kesintiye uğrar. Ön boyun, göğüs, karın ve uyluklar siyah, beyaz oya desenli. Sırt,
omuzlar ve kanat örtüleri gümüş beyaz. Büyük kanat örtüleri (bağlantı tüyleri)
yeşil parıltılı siyah, beyaz kenarlıklara izin verilir. Kol telekleri, iç ksımı siyah, dış
kısmı beyaz, kanat üçgenini oluşturacak şekilde. El telekleri siyah, beyaz dış
kenarlıklı. Kuyruk yeşil parıltılı siyah, örtü tüylerinde beyaz kenarlıklara izin verilir.
Alt yumuşak tüyler gri.
TAVUK: Kafa gümüş beyaz ile gümüş gri arası. Yele gümüş beyaz ile gümüş gri
arası, gövde tüylerine benzeyen çoklu, siyah desen ve geniş beyaz oyalı. Gövde
tüyleri gümüş gri ile çelik gri arası, çoklu, tüy şeklini takip eden, siyah dantelli ve
koyu renk tüy saplı. Uyluk tüyleri belirgin desenli. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış
kısmı gümüş gri ve dantel desenli. El telekleri, gölgeli dış kenarlı, siyah. Kuyruk
siyah, ana kuyruk telekleri hafif desenli. Alt yumuşak tüyleri gümüş gri.

Ayak rengi doygun sarı, tavukta tek tük koyu pul kenarlarına izin verilir. Gaga
rengi sarı, gri gaga sırtına izin verilir
.
Ciddi kusurlar:
HOROZda: Sarı oluşumlar; tüylerde kahverengilik; yele ve eyer tüylerinde (tüy
sapı ile) kesintiye uğramamış veya tüy ucuna kadar giden merkez çizgisi; Göğüs,
karın ve uyluklarda eksik veya kaba oya desen; pigment eksikliği.
TAVUKta: tüm tüylerde kahverengi renk tonları; tekli ve kesintiye uğramamış
boyun deseni; silik veya yosunlu desen; alt yumuşak tüylerinin beyaz olması.

Turunç dantelli
HOROZ: Kafa doygun turunç renkli. Yele ve eyer tüyleri, siyah merkez çizgili,
parlak turuncu. Tüylerin siyah merkezi üst kısımlarında tüy sapının yanlarında
turunç renkli kesintiye uğrar. Göğüs, karın ve uyluklar siyah, turuncu oyalı. Sırt,
omuzlar ve kanat örtüleri doygun kızılımsı turuncu. Büyük kanat örtü tüyleri
(bağlanı tüyleri) siyah, turuncu oya desenine izin verilir. Kol telekleri iç kısmı siyah,
dış kısmı krem beyazı, kanat üçgenini oluşturacak şekilde. El telekleri siyah,
beyazımsı dış kenarlı. Kuyruk siyah, örtü tüylerinde, tüy kenarlarında turuncu
kenarlıklara izin verilir. Alt yumuşak tüyler gri.
TAVUK: Kafa doygun turunç rengi. Boyun tüyleri doygun turuncu renkli, gövde
tüylerine benzeyen çoklu, siyah desen ve geniş, doygun turuncu oyalı. Gövde
tüyleri turuncu ve çoklu, tüy şeklini takip eden, siyah dantel desenli. Uyluk tüyleri
desenli. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı dantel desenli, turuncu. El telekleri ,
sarı gölgeli dış kenarlıklı, siyah. Kuyruk siyah, üst ana kuyruk telekleri mümkün
olduğunca hafif desenli. Alt yumuşak tüyler gri.
Ayak ve gaga rengi sarı.
Ciddi kusurlar: HOROZda : Fazla açık veya fazla kahverengimsi turuncu rengi;
yele ve eyer tüylerinde eksik, kesintiye uğramamış veya tüy ucuna kadar giden
merkez çizgisi. Göğüs, karın ve uyluklarda eksik veya kaba oya desen.

TAVUKta: Tekli, kesintiye uğramamış veya tüy ucuna kadar giden boyun deseni;
silik veya yosunlu desen; çok düzensiz, çok gri veya kızılımsı ana renk; gövde
tüylerinin deseninin gümüş renkli ön oya. HOROZ ve TAVUKta pigment eksikliği.

Kahverengi porselen:
HOROZ: Ana renk kestane kahverengisi. Mümkün olduğu kadar her tüyün ucunda
siyah-yeşilimsi bir benek içinde beyaz bir nokta istenir. Kanat telekleri kahverengi,
iç kısmı siyah ve ucu beyaz. Ana kuyruk ve orak telekleri beyaz uçlu siyah.
Kanatlar ve ana kuyrukta biraz beyazlık kabul edilir.
TAVUK: Ana rengi, kuyruk dahil, horoza göre biraz daha açık, yinede tüy deseni
horozdaki gibi.
Ayak ve gaga rengi sarı.
Ciddi kusurlar: Fazla açık solgun ana renk; genç hayvanlarda fazla büyük beyaz
nokta deseni; horozların göğsünde kahverenginin olmaması; tavukların göğsünün
siyah olması; yele ve eyer tüyleri pirinç rengi; vücut tüylerinin kırçıllı olması; gövde
tüylerinin çok sayıda tamamem beyaz olması; yaşlı hayvanlar dahil, kanat ve
kuyruk teleklerinin çoğunlukla beyaz olması.

Keklik dantelli
HOROZ: Kafa altın rengi; yele ve eyer tüyleri altın rengi, siyah merkez çizgili.
Tüylerin siyah merkezi üst kısımlarda tüy sapının yanlarında altın renkli kesintiye
uğrar. Göğüs, karın ve uyluklar siyah, kahverengi oya desenli. Sırt, omuzlar ve
kanat örtüleri altın kahverengi. Büyük kanat örtüleri (bağlantı tüyleri) yeşil parıltılı
siyah, kahverengi kenarlıklara izin verilir. Kol telekleri, iç ksımı siyah, dış kısmı
kahverengi, kanat üçgenini oluşturacak şekilde. El telekleri siyah, kahverengi dış
kenarlıklı. Kuyruk siyah, örtü tüylerinde kahverengi kenarlıklara izin verilir. Alt
yumuşak tüyler gri.
TAVUK: Kafa altın rengi. Boyun tüyleri doygun altın rengi, gövde tüylerine
benzeyen çoklu, siyah desen ve geniş altın rengi oyalı. Gövde tüyleri altın

kahverengi, çoklu, tüy şeklini takip eden, siyah dantelli. Tüy sapının rengi mümkün
mertebe desen ile uyumlu. Uyluk tüyleri mümkün mertebe desenli. Kol telekleri iç
kısmı siyah, dış kısmı kahverengi ve dantel desenli. El telekleri siyah, kahverengi
gölgeli dış kenarlıklı. Kuyruk siyah, üst ana kuyruk telekleri mümkün olduğunca
desenli. Alt yumuşak tüyler gri.
Ayak ve gaga rengi sarı. Tavuğun ayaklarında tek tük koyu renkli pullara izin
verilir.

Ciddi kusurlar:
HOROZda: Yele ve eyer tüylerinde eksik, kesintiye uğramamış veya tüy ucuna
kadar giden merkez çizgisi. Göğüs, karın ve uyluklarda eksik veya kaba oya
desen.
TAVUKta: Tekli, kesintiye uğramamış veya tüy ucuna kadar giden boyun deseni;
silik veya yosunlu desen; çok düzensiz, çok gri veya kızılımsı ana renk; tek renkli
siyah tüy sapları. HOROZ ve TAVUKta pigment eksikliği.

Kahverengi dantelli:
HOROZ: Eşit derecede doygun altın kahverengi. Yelede, tavuk tarzı desene
benzeyen gizlenmiş siyah oluşumlar. Yele, kanatlar ve uyluklarda az görünür
siyah oluşumlara izin verilir. Kuyruk, kahverengi oluşumlu, ağırlıklı siyah. Alt
yumuşak tüylerde tüy dipleri kahverengi, diğer kısımlar siyah gri. Her tüyün sapı
doygun altın kahverengi.
TAVUK: Eşit derece renk tonunda doygun açık kahverengi. Her tüyün sapı altın
kahverengi. Desen, dışardan içeriye doğru, tüy şeklini takip eden geniş doygun
açık kahverengi ve dar doygun siyah dantel desenli. El telekleri, siyah oluşumlu,
kahverengi. Kol telekleri, desenli, açık kahverengi. Büyük kuyruk örtüleri vücüt
tüyleri ile aynı desenli. Ana kuyruk telekleri, kahverengi dış kenarlıklı, siyah. Alt
yumuşak tüyler gri kahverengi.
Ayak ve gaga rengi sarı.

Ciddi kusurlar:
HOROZ ve TAVUK ta çamurlu veya gri kahverengi ana renk; siyah tüy sapları;
kanat veya kuyruk teleklerinde beyazlık; TAVUK ta silik veya eksik desen; çok
düzensiz genel renk görünümü.

Beyaz siyah kolombiya:
TAVUK ve HOROZun deseni neredeyse aynı. Kafa saf gümüş beyaz. Yele
tüyleri yeşil parıltılı simsiyah, geniş merkez çizgili, her tüyün kenarı gümüş beyaz
oya desenli. Bu desen yelenin en az dörtte üç yukarıya kadar uzanır ve ön
boyunda kapanarak, kapalı yaka oluşturur. Yele altındaki üst sırt tüyleri, siyah
damla deseni gösterir. Horozun eyer tüylerinde biraz desenli olabilir. Tavuğun
yastığı her zaman saf beyaz. Horozun kuyruğu yeşil parıltılı net siyah. Horozun
küçük orak tüyleri ve tavuğun kuyruk örtü tüyleri beyaz oyalı. Horozun ana orak
tüyleri ve tavuğun büyük kuyruk örtülerinde beyaz oya desene izin verilir. El
telekleri siyah, dış kenarları beyaz. Kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz,
öyle ki kanatlar kapalı olduğunda, beyaz görünür. Diğer tüyler saf gümüş beyaz.
Alt yumuşak tüyler gri.
Ciddi kusurlar: HOROZ da fazla sarı oluşumlar, TAVUK ta her türlü sarı
oluşumlar; sırtta siyah tüyler; genç horozların kuyruğunda çok beyazlık; el
teleklerinde yetersiz siyahlık; boyun deseninin tüy ucuna kadar gitmesi, veya
sadece hafif, noktalı şeklinde olması. Alt yumuşak tüylerinde tamamen eksik renk
maddesi.

