
 

 

17.08.2020 

EE: Holländer Haubenhühner                 TR: Hollanda Tepeli Tavuğu 

 

 
 

Menşei: Hollanda. Orta Avrupada yüzyıllarca yaygın olarak yetiştirilen süs tavuğu. 

 

Genel görünüm: orta büyük, zarif köy tavuk tipinde. Büyük ve yuvarlak tepe tüyleri 

vardır. 

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

 

Gövde: hafif ve uzatılmış yapılı; omuzlarda geniş, arkaya doğru daralıyor. 

Boyun: orta uzunlukta; boyun yelesi uzun tüylü 

Sırt: orta uzunlukta; arkaya doğru hafif bir şekilde eğimli. 

Omuzlar: geniş, yuvarlatılmış. 

Kanatlar: orta uzunlukta, yukarıda taşınıyor. 

Eyer: uzun tüylü. 

Kuyruk: iyice kapalı; orak tüyleri düzgün kavisli ve geniş; bol örtü tüyleriyle; kuyruk 

yüksek, ama fazla dik taşınınmaz. 

Göğüs: yuvarlak, öne doğru taşınır. 

Karın: iyi gelişmiş. 

Kafa: orta büyklükte; yüksek alın; kafatasında büyük bir tümsek yuvarlak tepe 

tüylerinin temelini oluşturur. 

Horoz: siyah, beyaz tepeli Tavuk: beyaz, siyah tepeli 
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Yüz: olabildiğince tüysüz. 

İbik: tamamen eksik. 

Sakallar: orta uzunlukta, pürüzsüz. 

Sakal Tüyleri: yok (Pado Fizan ırkında var) 

Kulak lobları: beyaz, çok az kırmızı oluşumlara izin verilir. 

Gözler:  kızıl ile kahverengi arası. 

Gaga: fazla uzun değil; yükseltilmiş burun delikleri; gaga rengi için renk çeşitlerine 

bakınız. 

Tepe tüyleri: eşit şekilde yuvarlak tepe; dar ve sivri tepe tüyleri kafanın arkası ve 

yanları sarkıyor, ancak görüşünü engellememeli. Alt ve öndeki tüyler tepe tüylerine 

destek veriyor. Gaganın üstünde  küçük ve farklı renkte bir kelebeğe izin verilir. 

(görüşü açmak amacıyla bu tüyler hafifçe kesilebilir) 

Uyluklar: zarif yapılı, pürüzsüz. 

Ayaklar: orta uzunlukta, tüysüz; renk için renk çeşitlerine bakınız 

 
Parmaklar: orta uzunlukta 

Tüyler:  bedene yapışık 

Irka özgü özellikler - Tavuk: 
 
Uzatılmış, silinder şeklinde ve biraz daha alçak duruşlu; tepe tüyleri yoğun ve küre 

şeklinde; tepe tüyleri kısa, geniş ve yuvarlak, gözlerin görüşünü (görüş açısını)  

engellememeli. 

 

Ciddi kusurlar: hantal vücut şekli; fazla küçük, yana veya öne doğru eğimli tepe 

tüyleri; belirgin ibik oluşumu; sakal tüyleri; sarkık kaşlar; kısıtlı görünüş; yamuk 

burun sırtı. 

 

Ağırlık: Horoz 2.0– 2.5 kg 

             Tavuk  1.5 kg – 2.0kg 

Yumurta verimi: 140 

Kuluçka yumurtası en az ağırlık:  45 gram 

Yumurta rengi: beyaz 

Bilezik boyu: Horoz 18mm , Tavuk 16mm 

 

 


