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Tavuk, kahverengi porselen Horoz, beyaz siyah kolombiya 

© Resimlerin telif hakkı Ahmet Eren'e aittir 

Menşei: Güney İngiltere’nin geleneksel köy tavuğu tipi. 

 
Üretim sebebi: 

Kombine bir ırktır, yumurta ve et verimi yüksektir. Civciv büyütmesi kolaydır ve et 

tutması hızlıdır. 

Genel görünüm: 

Orta boydan biraz daha büyük; yapısı geniş ve orta yüksek duruşlu , derin ve 

dolgun göğüslü, gövde şekli dikdörtgen kutu yapısını andırır; gövde geniş, tüyleri 

bol ve orta uzunlukta; sakin ve uslu karakterlidir. 

 

Irka özgü özellikler - Horoz: 

Gövde: Yandan bakılınca dikdörtgen kutu şeklinde; yükseklik-uzunluk oranı 2/3 istenir; sırt 
hattı düz; vücut taşınması yere paralel.  

Boyun: Neredeyse orta uzunlukta; yukarıya doğru incelir; yelesi çok gür. 

Sırt: Geniş; düz; orta uzunlukta. 

Omuzlar: Geniş, düz ; çıkıntılı değil. 

Kanatlar: Düz; bedene yapışık, yüksekte ve yere paralel taşınır. 

Eyer: Geniş; eyer tüyleri neredeyse orta uzunlukta; kısa yuvarlak ve yastık oluşumu 
olmadan kuyruğa geçiş yapar.



Kuyruk: Başlangıcı geniş; orta uzunlukta; çok sayıda geniş yapılı orak tüyleri ve kuyruk örtü 
tüyleri, tüy şaftları aşırı yumuşak değil, ana kuyruk tüylerini neredeyse tamamen örter; hafif 
kalkık taşınır. 

Göğüs: Derin ve geniş; öne kavisli değil, boğazdan neredeyse dikey aşağı hizada; yay 
şeklinde göğüs kafesinin alt yatay çizgisine doğru birleşir. 

Karın: Çok dolgun ve geniş; geriye doğru oldukça uzanır. 

Kafa: Küçük; geniş. 

Yüz: Kırmızı, yumuşak dokulu. 

İbik: Balta; dik; neredeyse orta büyüklükte; 4-6 dişler ibik yaprağının yarısına kadar 
kesilmiş; ibik bayrağı enseyi takip eder, kafa tasını hafif geçer; yumuşak dokulu. 

Sakal: Küçük; yuvarlak; yumuşak dokulu. 

Kulak lobları: Az gelişmiş; kafaya yapışık; kırmızı. 

Gözler: Turuncu kırmızı. 

Gaga: Hafifçe kavisli; açık kemik rengi, üst gaga sırtı biraz daha koyu renk tonunda. 

Uyluklar: Orta uzunlukta; güçlü; tüyleri sıkı ve uyluklara yapışık. 

Ayaklar: Orta uzunlukta; kemikler ince; pürüzsüz, ten renkli; horozda kırmızımsı şeritler 
kabul edilir. 

Parmaklar: Orta uzunlukta; iyice aralıklı. 

Tüyler: Bol; sıkıca yapışık; mümkün olduğunca geniş tüy yapısı. 

 

Irka özgü özellikler - Tavuk: 

Cinsiyetten dolay kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı, fakat daha dolgun 

karın yapısı dolayısıyla, horoza göre daha tıknaz bir görünüme sahip. Ana kuyruk 

tüyleri, kuyruk örtü tüylerini sadece biraz geçer. Kafa özellikleri zarif. 

 

Ciddi kusurlar: 

Dar narin gövde; dar veya sivri göğüs; kalın kemikler; kısa veya yuvarlak vücut 

şekli; gögüs kafesinin alt hattının kısa olmasından dolayı üçgen şeklinde 

görünmesi; gövde aşağıya doğru eğimli; çukur sırt hattı; yoğun yastık oluşumu; 

yüksek, alçak veya dar duruş; dar veya dik taşınan kuyruk; çok fazla gevşek tüyler; 

kulak loblarında beyazlık; sarımsı ayaklar ve parmaklar; ayaklarda tüylenme. 

Ağırlık: Horoz 3-4 kg, Tavuk 2.5-3 kg. 
 
Kuluçka yumurtası: 60 g. 
 
Yumurta rengi: Sarı kahverengi veya açık kahverengi; bazen kahverengi benekli. 
 
Bilezik boyu: Horoz 22, Tavuk 20. 
 
Yumurta verimi: 180.  


