
Cüce Cochin Renk Standardi          28.12.2021 
 

Renk çeşitleri: 
 
Not: Tüm renk çeşitlerinin kıvırcık versiyonu da  
kabul edilmiştir. 
 
Sarı: 
 

  
 
Eşit dağılımlı altın sarı, tüy sapları sarı. Horozun 
kuyruğunda biraz bronza izin verilir. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: tüylerde siyah oluşumlar, pigment 
eksikliği. 
 
Siyah 
 

  
 
Tüyler siyah, yeşil parıltılı. Alt tüy rengi koyu. 
Ayak rengi horozda sarı, tavukta gri oluşumlu sarı. 



 
Ciddi kusurlar: Tüylerde beyazlık, mat veya mor parlak tüyler. 
 
Beyaz:  
 

  
 

 
Saf beyaz. Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Güçlü sarı oluşumlar (Tüy değişim sarısı değil). 
 
Mavi:  
 

 
 

 
 
Horoz ve tavukta eşit dağılımlı oya desensiz mavi, kuyruk iyi renklenmiş.    Horozun 
kafası, boynu ve eyer tüyleri ve kanat örtüleri neredeyse kadife siyah. Tavuğun yelesi 
daha koyu mavi renk tonunda 
Ayak rengi sarı, koyu oluşumlara izin verilir. 
 
Ciddi kusurlar: Her türlü beyaz veya kızıl, Horozda çok açık yele ve eyer tüyleri, 
güçlü oya deseni, belirgin kahverengi oluşumlar. 



 
Lavanta: 
 

  
 
 
İki cinsiyette ,üst ve alt tüylerde ve paçalarda eşit dağılımlı, mümkün mertebe açık gri-
mavi renk. Yele ve eyerde hafif koyu mavi çillenme için şimdilik puan kırılmaz. 
Ayak rengi kurşun gri sarımsı geçişli; ayak tabanı sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Sağrıda yoğun saçımsı veya cok dar tüyler; lekeli üst yüzey; güçlü 
sarımsı oluşumlar; Yele ve eyerde koyu oya desen; başka renk tüyler. 
 
Kızıl: 
 

  
 
 
HOROZ: Eşit dağılımlı; doygun çok koyu olmayan, parlak kızıl. Alt yumuşak tüylerin 
dip rengi mümkün olduğunca kızıl. Kanatlar telekleri kızıl. Tüy iç taraflarında biraz 
siyaha izin verilir. Kuyruk kızıl veya siyahımsı mor rengi. Alt boyun tüylerinde, az ima 
edilmiş, siyah desene izin verilir. 
 



TAVUK: Eşit dağılımlı, doygun kızıl, horoza göre biraz daha açık renk, bunun dışında 
horozla aynı. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Çok lekeli tüyler; gövde tüyleri göğüs ve kanatlarda siyahlık, açık 
boyun rengi, alt yumuşak tüylerde çok pas veya beyazlık; pigment eksikliği. 
 
Siyah Karyağdı: 
 

  
 
 
HOROZ: Siyah, yeşil parıltılı ana renk. Göğüs, sağrı ve uyluk tüy uçuları saf beyaz. 
Boyun, eyer tüyleri ve ayrıca kanat örtüleri zarif, beyaz, v-şekilli tüy uç desenli. 
 
TAVUK: Yeşil parıltılı siyah zemin üzerinde, mümkün olduğunca eşit dağılımlı, zarif, 
saf beyaz, v şekilli tüy uçları. Kanatlar telekleri ve kuyruk tüyleri iki cinsiyette de 
mümkün olduğunca beyaz tüy uçlu. Siyah ana renk hakim durumda. Beyaz desen 
yaşla beraber daha çok ortaya çıkar. Genellikle bir iki beyaz el teleği horozda ve yaşlı 
hayvanlarda izin verilir.   
 
Ciddi kusurlar: Beyaz desen renginin hakim olması, tamamen beyaz tüyler, yele ve 
eyerde  oya desen veya kızıl ve sarı tüyler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guguk rengi: 
 

  
 
 
Her tüy, ışık mavili siyahın birden çok değişimli olarak hafif kavisli ve yatay olarak 
guguk şerit desenlidir. Horozda eşit genişlikte, tavukta koyu tüy kısımları açık 
renklilere göre daha geniş. Kabarık tüylerden dolayı desen çok net değildir. Alt 
yumuşak tüylerde desen zayıftır. 
Ayak rengi sarı, Tavukta gri oluşumlara izin verilir. 
 
Ciddi kusurlar: Çok pas; kanat teleklerinde veya kuyrukta pigment eksikliği; yele 
kısmında oya desen. 
 
Sarı Guguk Rengi:  
 

 

 



 
Horozda, sarı zeminde, belirgin, eşit mesafeli, krem beyazı guguk şerit 
desen.Tavukta, şeritlerin sarı  kısımları daha geniştir, kaba guguk desen daha mattır. 
Alt yumuşak tüyler sarı ile beyaz arası. Horozda omuzlarda kızılımsı guguk desene 
izin verilir. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Gri alt yumuşak tüyler; Tavukta yastıklarda is, farklı renkli tüyler. 
 
Lavanta guguk rengi:  
 

 

 

 
 
Her tüy, birden çok değişimli olarak lavanta ve gri beyaz, hafif kavisli, yatay guguk 
desenlidir. Horozda eşit genişlikte, Tavukta lavanta rengi tüy kısımları biraz daha 
geniştir. Alt yumuşak tüyler sadece hafif desenlidir. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Sarı oluşumlar, pigment eksikliği. Silik guguk desen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tanı rengi: 
 

  
 
 
HOROZ: Göğüs, karın, ayak tüyleri, el telekleri ve kuyruk, gri guguk desenli. Yele  
kızılımsı sarı, eyer tüyleri altın sarısı, genellikle koyu gri merkez çizgili ve beyaz guguk 
desenli. Sırt omuzlar, ve kanat örtüleri, hafif guguk desenli, doygun turuncu kızıl. Kol 
telekleri iç kısmı gri, dış kısmı gri-beyaz-sarı dalgalı, kanatların kapalı halinde, üç renkli 
dalgalı kanat üçgeni oluşturur. 
 
TAVUK: Gövde tüyleri, keklik rengi ana renk üzerinde mat kurşuni guguk desenli. 
Kanatlarda hafif paslı görünüme izin verilir. Yele, gri merkez çizgili ve gri beyaz guguk 
desenli, altın renginde. Kol telekleri vücüt tüylerine uyumlu. El telekleri gri guguk 
desenli. Kuyruk siyah koyu gri kahverengi ile siyahımsı kırçıl desen oluşumlu. Ayak 
tüyleri vücut tüylerine uyumlu. 
 
Guguk deseni her iki cinsiyette yumuşak tüy dokusundan dolayı, çok keskin sınırlı 
değildir ve alt yumuşak tüyler sadece hafif guguk desenlidir. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Horozda göğüs kısmında sarı oluşumlar, kol teleklerinde üç renkliliğin 
olmaması. Tavukta,kırçıllı keklik rengindeki ana rengin eksik olması. Çok açık veya 
somon renginde göğüs rengi. Horoz ve tavukta eksik veya belirgin eşit dağılımlı 
olmayan guguk deseni; pigment eksikliği. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Altın boyunlu: 
 

  
 
 
HOROZ: Kafa altın kahverengi. Boyun ve eyer tüyleri geniş siyah merkez çizgili, altın 
renginde, tüy sapı da siyah. Sırt ve omuzlar parlak kiremit rengi. Kanat örtü tüyleri 
(bağlantı tüyleri) yeşil parıltılı siyah. Kol telekleri iç kısmı siyah. Dış kısmı kahverengi, 
altın kahverengi kanat üçgenini oluşturacak şekilde. El telekleri siyah, kahverengi dış 
kenarlı. Boğaz, göğüs, karın, uyluklar, ayak tüyleri ve kuyruk yeşil parıltılı siyah. 
 
TAVUK: Yele horozda ki gibi, tüm gövde tüyleri, zarif siyah kırçıllı, gri kahverengi, 
ancak oya desen ve sinir desen yok. Ayak tüyleri vücut tüyleri gibi. Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
HOROZ : Siyah tüy kısımlarında kahverengilik. Çok fazla kırmızı yele ve eyer tüyleri; 
siyah merkez çizgisinin uca kadar gitmesi veya kahverengi tüy sapı tarafından 
kesintiye uğramış merkez çizgisi. Kuyrukta pigment eksikliği; siyah kanat üçgeni;  
 
TAVUK: dantelli desen veya çok paslı vücut tüyleri; çok açık veya somon rengi göğüs. 
Yelede, eksik, kesintiye uğramış veya merkez çizgisinin uca kadar gitmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mavi Altın boyunlu: 
 

  
 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri mavi merkez çizgili, yoğun altın renginde. Kafadaki 
altın rengi en koyu halindedir. Sırt, omuzlar, ve kanat örtüleri parlak kiremit rengi. 
Kanat örtü tüyleri (bağlantı tüyleri) mavi. El telekleri gri mavi, açık kahverengi dış 
kısımlı. Kol telekleri, net kahverengi bir kanat üçgeni oluşturacak şekilde,  iç kısımda 
mavi gri, dış kısımda açık kahverengi. Göğüs, karın, uyluklar, ayak tüyleri ve kuyruk 
mavi. 
 
TAVUK:  Kafa ve yele tüyleri geniş mavi merkez çizgili, altın renginde. Gövde tüyleri, 
zarif mavi kırçıllı, açık altın kahverengi, lakin oya ve sinir deseni yok. Ayak tüyleri 
gövde tüyleri gibi. Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
HOROZ: Mavi tüy kısımlarında, altın veya kahverengi tüyler, aşırı kızıl veya aşırı sarı 
yele ve eyer tüyleri; aşırı açık ve eşit dağılımlı olmayan mavi; siyah merkez çizgisinin 
uca kadar gitmesi veya kahverengi tüy sapı tarafından kesintiye uğramış merkez 
çizgisi; kanat üçgeninde çok mavi renk.  
 
TAVUK : Dantelli desen veya çok mavi gövde tüyleri, vücut tüylerinde aşırı eşit 
olmayan desen; çok açık veya somon rengi göğüs.Yelede, eksik, kesintiye uğramış 
veya merkez çizgisinin uca kadar gitmesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gümüş Boyunlu: 
 

 

 

 
 
HOROZ: Kafa gümüş beyaz, yele ve eyer tüyleri geniş siyah merkez çizgili, gümüş 
beyaz. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri gümüş beyaz. El telekleri, beyaz dış kenarlı, 
siyah. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz, kanat üçgenini oluşturacak şekilde. 
Kanat örtü tüyleri (bağlantı tüyleri) yeşil parıltılı siyah. Kuyruk yeşil parıltılı siyah. 
Göğüs, karın, uyluklar, ve arka tüyler saf siyah. Ayak tüyleri siyah. Alt yumuşak tüyler 
koyu gri. 
 
TAVUK: Kafa gümüş gri. Yele, geniş siyah merkez çizgili, gümüş beyaz. Vücut tüyleri 
gümüş gri ana renkli ve zarif, dar, siyah kırçıllı, mümkünse gümüş tüy kenarları ve sinir 
desen olmamalı. Hafif açık renk üst göğüse şimdilik izin verilir. Ayak tüyleri vücut 
tüylerine uyumlu Alt yumuşak tüyler gri. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
HOROZ: Sarı oluşum; sırtta, omuzlarda ve kanat örtülerinde kahverengilik; göğüs ve 
uyluklarda desen; açık renk arka tüyler; beyaz tüy sapı ile kesintiye uğramış, eksik 
veya merkez çizgisinin uca gitmesi, bulanık renk kanat üçgeni; pigment eksikliği. 
 
TAVUK: Çok açık ana renk; beyaz tüy sapı ile kesintiye uğramış merkez çizgi deseni. 
Çok kaba veya şerit tarzı kırçıllı desen; güçlü gümüşümsü tüy oyaları; çok farklı açık 
renk veya somon rengi göğüs; tüylerde paslı görünüm; pigment eksikliği. 



 
 
Kahverengi Dantelli: 
 

  
 
 
HOROZ: Eşit dağılımlı doygun altın kahverengi. Yelede, Tavuk şekli ve tarzı, gizlenmiş 
siyah oluşumlar. Yelede, kanatlarda ve uyluklarda az sayıda az görünen siyah 
oluşumlara izin verilir. Kuyruk, kahverengi oluşumlu, siyah. Alt yumuşak tüylerin 
kökünde doygun kahverengi, diğer yumuşak tüyler gri. Her tüyün sapı doygun altın 
kahverengi. 
 
TAVUK: Doygun açık kahverengi tamamen eşit dağılımlı renk tonu. Her tüyün sapı 
altın kahverengi. Desen nal şeklinde; dışardan içeriye doğru  geniş, doygun açık 
kahverengi ve dar, birbirini takip eden siyah şerit dantel desen. El telekleri, siyah 
oluşumlu, kahverengi. Kol telekleri, desenli, açık kahverengi. Büyük kuyruk örtü 
telekleri gövde deseni ile aynı. Ana kuyruk telekleri, kahverengi dış kenarlıklı, siyah. Alt 
yumuşak tüyler gri kahverengi. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: İki cinsiyette çamurumsu veya gri kahverengi ana renk. Siyah tüy 
sapı. Kanat teleklerinde veya kuyrukta beyazlık. Tavukta silik veya eksik desen; genel 
renk görünümünde eşit olmayan dağılım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gümüş Dantelli: 
 

  
 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, yeşil parıltılı, siyah merkez çizgili. 
Tüylerin siyah merkezi üst kısımlarında tüy sapındaki beyaz renkle kesintiye uğrar. 
Boğaz, göğüs, karın, uyluklar ve ayak tüyleri siyah, tüy uçları beyaz oyalı. Sırt, 
omuzlar, ve kanat örtüleri gümüş beyaz. Kanat örtü tüyleri (bağlantılar) siyah, beyaz 
oya desene izin verilir. Kol telekleri, iç kısmı siyah, dış kısmı beyaz, kanat üçgenini 
oluşturacak şekilde. El telekleri siyah, beyaz dış kenarlı. Kuyruk siyah, örtü tüylerinde, 
tüy kenarlarında beyazlığa 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 mavi 
gri ile çelik gri arası, çoklu, tüy şeklini takip eden, siyah dantelli ve koyu renk tüy saplı. 
Uyluk tüyleri desenli. Kol telekleri iç  kısmı siyah, dış kısmı dantel desenli. El telekleri, 
gölgeli dış kenarlı, siyah. Kuyruk siyah, üst ana kuyruk telekleri mümkün olduğunca 
belirgin desenli. Ayak tüyleri gövde tüyleri ile aynı renk, belirgin desenli. Alt yumuşak 
tüyler gri. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar:  
 
HOROZ: Sarı oluşumlar; tüylerde kahverengilik; yele ve eyer tüylerinde (tüy sapı ile) 
kesintiye uğramamış veya merkez çizgisinin uca kadar gitmesi. 
Göğüste, karında ve uyluklarda eksik veya kaba oya desen 
TAVUK: Tüm tüylerde kahverengi renk tonları; tekli ve kesintiye uğramamış boyun 
deseni, silik veya yosunlu desen; Horoz ve Tavukta beyaz alt yumuşak tüyler veya 
pigment eksikliği. 
 
 
 



 
 
Huş rengi:  
 

  
 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer, siyah merkez çizgili, gümüş beyaz. Kanat örtüleri ve sırt 
gümüş beyaz. Göğüs siyah, dar gümüş oyalı, kursak bölgesi dahil, yaşlı horozlarda 
daha altına gitmesine izin verilir. Diğer tüyler yeşil parıltılı siyah. 
 
TAVUK: Kafa, boyun ve göğüs horozdaki gibi, diğer tüy bölgeleri yeşil parıltılı siyah. Alt 
yumuşak tüyler HOROZ ve TAVUKTA siyah ile gri siyah arası. Ayak rengi yeşil siyah, 
taban mümkün olduğunca sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Eksik veya çok kaba oya deseni, ayrıca göğüste beyaz tüy sapı. 
Uyluk ve karında oya desen; Tavukların gövde tüylerinde desen; pigment eksikliği; 
Horoz ve Tavukta, yelede, oldukça uca doğru uzanan merkez çizgi deseni; Horozda 
kısmi kirli örtü tüyleri ve tavukta kısmi siyahımsı kafa ve şimdilik ciddi kusur sayılmaz. 
 
Beyaz Siyah Kolombiya: 
 

  
 



 
HOROZ: Kafa beyaz; yele üst üçte birlik kısma kadar, belirgin siyah merkez çizgili ve 
keskin gümüş oyalı, beyaz. Sırtın yukarı kısmındaki tüylerde, yelenin altında, belirgin 
siyah damla deseni vardır. Biraz eyer desene izin verilir. Kol telekleri iç kısmı doygun 
siyah, dış kısmı beyaz, öyleki birleştirilen kanat beyaz görünür. El telekleri mümkün 
olduğunca siyah, beyaz dış kenarlıklı. Kuyruk saf siyah, örtü tüyleri yeşil parıltılı siyah, 
küçük yan orak tüyleri keskin beyaz oyalı. Ayak tüyleri beyaz, siyah desenli. Diğer 
tüyler saf beyaz. Alt yumuşak tüyler gri, tüy köküne doğru daha açık. 
 
TAVUK: Horoz gibi, ama yele deseni, daha yuvarlak tüyden dolayı, biraz daha geniş. 
Sırt ve eyer saf beyaz, Kuyruk örtü tüyleri, keskin beyaz oyalı, siyah. Ayak tüyleri 
horozdaki gibi. Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Horozda çok sarılık; Tavukta sarı oluşumlar; sırtta siyah tüyler; genç 
horozlarda kuyrukta çok fazla beyazlık. Yele deseninin tüy ucuna uzanması; el 
teleklerinde çok az siyah renk maddesi.    
 
Beyaz Mavi Kolombiya:  
 

  
 
 
Ana renk ve desen Beyaz Siyah Kolombiya'daki gibi, ancak siyah yerine doygun bir gri 
mavi renk vardır. Horozda genellikle tavuğa göre daha koyu  tonlu. Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Desen açısından Beyaz Siyah Kolombiya gibi. Güçlü sarı oluşumlar, 
Siyah desenli tüyler ve yeşil parlaklık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sarı Siyah Kolombiya:  
 

  
 
 
HOROZ ve TAVUK neredeyse birebir aynı desenli. Kafa saf sarı. Yele geniş, doygun 
siyah merkez çizgili ve sarı oyalı. Üst sırt tüyleri siyah damla deseni barındırır. Horozu 
eyeri hafif desenli. Tavuğun eyeri saf sarı. Tavuğun üst rengi horozun göğüs rengi 
gibidir. Kuyruk siyah, Horozun küçük orak tüyleri ve tavuğun kuyruk örtü tüyleri sarı 
oyalı. Horozun ana orak tüylerinde ve tavuğun büyük kuyruk örtü tüylerinde sarı oya 
desene izin verilir. El telekleri ağırlıklı olarak, sarı kenarlı, siyah. Kol telekleri iç kısmı 
siyah, dış kısmı sarı, öyleki birleştirilmiş kanat sarı görünür. Ayak tüyleri, siyah desenli, 
sarı. Diğer tüyler saf sarı. Alt yumuşak tüyler açık gri. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Yoğun kızılımsı üst renk. (horozun, kanat örtülerinde hafif kızılımsı 
tonlamaya izin verilir); öngörülmeyen bölgelerde her türlü siyah renklenme; pigment 
eksikliği. 
 
Sarı Mavi Kolombiya:  
 

  



 
 
Desen ve ana renk aynı Sarı Siyah Kolombiya'daki gibi, ancak siyah yerine doygun bir 
gri mavi renk vardır. Horozda genellikle tavuğa göre daha koyu renkte olur. Genel 
görünümde biraz açık renk tonlarına izin verilir. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: ana renkte ve desende Sarı Siyah Kolombiya'daki gibi eksiklikler. 
Siyah desenli tüyler ve yeşil parlaklık. 
 
Altın Buğday rengi: 
 

  
 
 
HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri kahverengi kızıl, altın rengi oya desenli, merkez 
çizgisi yok. Omuzlar, kanat örtüleri ve sırt açık kızıl kahverengi. Göğüs, karın ve uyluk 
yastıkları, açık renk alt yumuşak tüylü, siyah. Göğüste biraz kahverengi desene izin 
verilir. Kol telekleri dış kısmı altın kahverengi, kanat üçgeni oluşturacak şekilde, iç 
kısmı mat siyah. El telekleri, kahverengi kenarlı, mat siyah. Kanat bağlantı tüyleri yeşil 
parıltılı, siyah. Kuyruk yeşil parıltılı, siyah. Büyük örtü tüylerinde kahverengi çerçeveye 
izin verilir. 
 
TAVUK: Kafa ve yele kızıl kahverengi, az miktarda siyah desene izin verilir. Sırt ve 
gövde tüyleri buğday rengi. Göğüs, karın ve uyluk yastıkları açık buğday rengi ile açık 
kahverengi rengi arasında. Gri siyah, deri kahverengi gölgeli ana kuyruk telekleri 
üzerinde, buğday rengi kuyruk örtüleri. Kanat telekleri buğday rengi, kol teleklerinin iç 
kısmı siyah. Genel görünümün biraz açık veya koyu tonuna izin verilir. 
Ayak rengi Sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Horozun kuyruğunda çok fazla kahverengi. Tavuğun vücut tüylerinde 
yosun veya çillenme, çok açık beyazımsı veya çok koyu kızılımsı gövde rengi; pigment 
eksikliği. 
 
 



 
 
Gümüş Buğday rengi:  
 

  
 
 
HOROZ: Yele ve eyer tüyleri saman sarısı, alt kısımlar, hafif, gümüşümsü oyalı ve 
kahverengimsi merkez çizgi desenli. Kanat örtüleri ve sırt, doygun turuncu kızıl dan 
kahverengi kızıla arası. Bağlantı tüyleri yeşil parıltılı, siyah. El telekleri, beyazımsı dış 
kenarlı, mat siyah. Kol telekleri, kanat üçgenini oluşturacak şekilde, tüy dış kısmı 
sarımsı beyaz, iç kısmı mat siyah. Tüy iç ve dış kısımlarında kahverengimsi 
oluşumlara izin verilir. Göğüs, karın ve uyluk yastıkları siyah, alt yumuşak tüyler daha 
açık renktedir, göğüste biraz sarımsı beyaz veya kahverengimsi desene izin verilir. 
Kuyruk yeşil parıltılı siyah, büyük örtü tüylerinde gümüş kahverengi nüfuz etmiş tüy 
uçlarına izin verilir. 
 
TAVUK: Kafa açık kahverengi. Yele tüyleri mat altın kahverengi, gümüşi oyalı; biraz 
mat siyah desene izin verilir. Sırt ve gövde tüyleri açık buğday renkli. Göğüs karın ve 
uyluk yastıkları fildişi renginde. Gri siyah, kahverengimsi gölgeli ana orak tüyleri 
üzerinde açık buğday renkli kuyruk örtüleri. Kanat telekleri açık buğday renkli, kol 
teleklerinin iç kısmı siyah. Genel görünümün biraz açık veya koyu tonuna izin verilir. 
Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi kusurlar: Horozda, çok koyu kahverengimsi sırt ve örtü tüyleri; kurukta çok fazla 
gümüş renk; Tavuğun gövde renginde yosun veya çillenme, ayrıca çok fazla 
beyazımsı gövde rengi; yelede eksik gümüş oya desen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Altın Porselen rengi:  
 

  
 
 
HOROZ: Kafa açık altın kahverengi. Yele ve eyer tüyleri, az miktarda siyah merkez 
çizgi desenli, altın kahverengi, tüy uçları, küçük siyah benekler içinde belli belirsiz 
beyaz nokta desenli. Kanat örtüleri kızıl kahverengi, şimdilik az miktarda desene izin 
verilir. Büyük kanat örtü tüyleri (bağlantı tüyleri) siyah benekli, uçları beyaz noktalı, 
altın kahverengi. Kol telekleri, dış kısmı altın kahverengi, kanat üçgenini oluşturacak 
şekilde, iç kısmı siyah. Kol telekleri kahverengi dış çerçeveli, siyah. El ve kol teleklerin 
uçları, az çok belirgin beyaz benekli desenli. Göğüs, karın ve uyluk tüyleri açık altın 
kahverengi, siyah benekli tüy uçları belli belirsiz beyaz nokta desenli. Kuyruk, yeşil 
parıltılı siyah ve belli belirsiz beyaz tüy uçlu. Ayak tüyleri, göğüs ve karın tüyleri ile 
uyumlu. 
Ayak ve gaga rengi sarı. Göz rengi turuncu kızıl. 
 
TAVUK: Genel görünümü, renk ve desen olarak, horozun göğsü ile aynı. Göğüs ve 
karında biraz daha açık ana renk tonuna izin verilir. Yele, siyah merkez çizgili, parlak 
altın kahverengi, tüy uçları siyah küçük benekli ve belli belirsiz nokta desenli. Kanat 
örtü tüyleri (bağlantı tüyleri), kanat telekleri ve ayak tüyleri horozdaki gibi. Ana kuyruk 
telekleri, belli berlirsiz beyaz tüy uçlu, siyah. Ayak, gaga ve göz rengi horozdaki gibi. 
 
Yumuşak tüy yapısından dolayı, desen renkleri her yerde keskin sınırlı değildir. Genç 
horoz ve tavuklarda beyaz nokta deseni belli belirsiz iken, yaşlı hayvanlarda daha 
büyük ve belirgin olur, öyle ki bağlantı tüyleri daha belirgin görünür. 
 
Ciddi Kusurlar: Çok çamurlu, çok kırmızılı veya çok fazla eşit olmayan ana renk, çok 
yosun görünümlü ana renk; çok bulanık, kaba veya eksik desen; eksik veya eşit 
olmayan bağlantı tüyleri deseni; ağırlıklı olarak beyaz el teleği veya çok fazla beyaz 
içeren kol telekleri ve paça rengi. Çok fazla açık renk alt yumuşak tüyler. 
 
 



 
 
Bobtail Rengi:  
 

  
 
 
HOROZ: Kafa krem beyaz, yele ve eyer tüyleri grimsi krem rengi, belli belirsiz 
kahverengimsi merkez çizgili ve açık renk tüy saplı. Omuzlar ve kanat örtüleri krem 
rengi, tüy şeklini takip eden belli belirsiz kahverengimsi desenli, tüy iç kısımları ve tüy 
kenarları açık renk. Göğüs, karın ve ayak tüyleri aynı zamanda  kanat telekleri krem 
rengi. 
 
TAVUK: Kafa ve yele beyaz. Göğüs açık grimsi bej. Gövde rengi gri, tüy sapları biraz 
açık olabilir. Karın ve yanlar biraz açık gri. Kol telekleri gövde rengine uyumlu. El 
telekleri ve ayak tüyleri daha açık renk. 
Göz rengi turuncu. Ayak rengi sarı. 
 
Ciddi Kusurlar: Horozda çok açık yele; çok koyu ziynet tüyleri; sırtta çok kahverengi 
oluşum. Tavukta güçlü bir şekilde eşit olamayan gövde rengi; çok koyu yele; çok gri 
göğüs rengi. 
 
Bu sayfadaki tüm resimleri kullanma hakkı www.kippenencyclopedie.nl sahibi 
tarafından verilmiştir 
 
Avrupa ırk standardı kitabında olmayan, ama EE tarafından tanımlanmış renk çeşitleri: 
 
altın mavi porselen 
altın siyah oyalı 
çıkolata kahverengisi 
gümüş siyah oyalı 
keklik dantelli 
lavanta karyağdı 
lekeli (splash) 
mavi gümüş buğday turunç sırtlı 



mavi karyağdı 
sarı beyaz benekli/sarı karyağdı 
somon rengi 
turunç göğüslü  
 


