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Menşei: Başlarda Siam dan Japonya’ya ithal edilen oyun tavuğu Almanya' ya 1953 yılında 
Shamo adıyla giriş yapar. 
 
Önemi: Shamolar doğaları ve karakterleri için üretilen ırklardır. Tüm dövüşçü özellikleri 
korunmuş sportif bir tavuktur. 
 
Genel Görünüm: Çok iri, yüksek duruşlu, çok kaslı, çok kısa, seyrek, vücuda yapışık 
tüyleri olan bir ırktır ; neredeyse dimdik gergin bir duruş; uzun boyun; yırtıcı kuşa benzer 
kafa, sert bir bakış.  
 
Irka Özgü Özellikler – Horoz:  
 
Gövde: arkaya doğru yumurta şeklide sivrilen düz sırt hatlı çok geniş                               
 
Boyun: Çok uzun, etkileyici yay şeklinde taşınır. Çok kısa seyrek yele tüyleri; tarak 
şeklinde kapanan ense tüyleri; Boyun yele  omuzlara ulaşmamalı.  
 
Sırt: Uzun; geniş; düz. 
 
Omuzlar: köşeli; öne doğru durur; çok fazla yukarı çekik 
 
Kanatlar: kısa; geniş; önden çok yukarı çekilmiş; vücuda yapışık; çıplak kanat kemikleri 
(güller) görünür vaziyette. 
 
Eyer:  çok kısa seyrek eyer tüyleri. 

Horoz, kızıl eyerli 
Tavuk, siyah 



 

  
Kuyruk: dar; uzun; inik taşınır; sadece az kavisli orak tüyleri; orak ve ana kuyruk tüyleri 
çoğu zaman aşırı uzun. 
 
Göğüs: geniş; hafif kavisli; çıplak göğüs kemiği öne çıkıntılı. 
 
Karın: az gelişmiş, içe çekik. 
 
Kafa: orta uzunlukta ; çok geniş; çok kavisli kafatası , ensede kırık açılı bükük. 
 
Yüz: çok gelişmiş yüz kasları; ve çok çıkık kaş. 
 
İbik: küçük, az gelişmiş bezelye ibik.  
 
Sakal: yok veya çok az belirgin; boğazda, kendini üst boyuna kadar çeken, çıplak kırmızı 
deri. 
 
Kulak lopları: kırmızı; koç küçük. 
 
Gözler: inci grisi dan turuncu sarısına kadar; derin yerleşmiş, sert bakışlı. 
 
Gaga: çok güçlü; geniş ve yüksek oturtulmuş; iyi kavisli sarıdan kemik rengine kadar 
olabilir veya koyu renkte. 
 
Uyluklar: orta uzunluğun üstünde ; kaslı; çok az tüylü; vücuttan ayrık duruşlu; topuklarda 
hafif köşeli. 
 
Ayaklar: orta uzunluğun üstünde; uyluklardan biraz daha kısa; çok güçlü; ama genede 
kaba pullu değil; güçlü ve keskin mahmuzlar; tüy rengine bağlı olarak doygun sarıdan 
söğüt yeşiline kadar, siyah oluşumlara izin verilir. 
 
Parmaklar: uzun; güçlü; parmaklar iyice açık, güçlü kuvvetli pençeler ve iyi oturmuş arka 
parmaklar. 
  
Tüyler: kısa ve seyrek; gövdeye yapışık. 
 
 
Irka Özgü Özellikler – Tavuk:  
       
Horoza göre daha küçük, duruşu daha yatay. Ayaklarda  mahmuz oluşumuna izin verilir. 
 
Ciddi kusurları:  
 
dar gövde; kısa boy; kısa boyun; yatay veya kavisli sırt; sığ omuzlar; yukarıya doğru  
taşınan kuyruk; uzun dar kafa; dar gaga; belirgin olmayan uyluklar;  ince bacaklar; 
yumuşak tüyler. 
 
 
 
Ağırlık: Horoz 4.0 kg ve üstü, Tavuk 3.0 kg ve üstü  



 

 
Yukarı doğru sınır konulmamıştır. 
 
Yumurta verimi: 80 
 
Kuluçkalık Yumurta en az ağırlık: 55 g 
 
Yumurta rengi: kahverengimsi 
 
Bilezik boyu: horoz 24,  tavuk 22 


