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Renk Çeşitleri: 

 

Yabani renk:  

 
SUNA: Kafa ve boyun zümrüt yeşili. Alt üçte birlik kısım, saf beyaz, arkada kapalı olmayan 

bir boyun halkası ile kahverengi kızıl göğüs renginden ayrılmıştır. Sırtın üst kısmı gri 

kahverengidir öyle ki kademeli olarak, siyah, yeşil parıltılı sırtın alt tarafına geçiş yapar. Sağrı 

ve kuyruk siyah yeşil bir renk gösterir. Kanatlar hafif kahverengi tonlu koyu gridir. Ayna koyu 

mavi parıltılı, dar siyah ve sonra beyaz çizgili çerçeveli. Kanatların altı kremsi renktedir. 

Göğüs kemiğinden sonra, karın, yanlar, arka taraf ve uyluklar lekesiz, zarif inci gri renginde, 

eşit koyu dalgalı desenli. Kuyruk lülesi siyahtır. İtme telekleri gri siyahtır.   

 

Gaga rengi söğüt yeşili, koyu gaga sırtlı ve siyah baklalı. Ayaklar turuncu rengi. 

 

DİŞİ ÖRDEK: Ana renk, tüm vücuda eşit dağılan altın kahverengi, her tüy siyah kahverengi, 

keskin hatlı, nal şeklinde desenle bezenmiştir. Dizgin çizgisi ve boğaz altın kahverengi. 

Görünen kanatlar koyu kahverengi. Ayna sunadaki gibi. 

Gaga rengi kahverengi sarı, siyah eyer desenli ve siyah baklalı. 

Ayak rengi sunadan hafif koyuya izin verilir. 

 

Alabalık rengi: 

 
SUNA: Kafa ve boyun yeşil; boyun halkası beyaz, arkadan kapalı değil. Göğüs şarap 

kırmızısı hafif çilli. Kanatlar gümüş gri, sırt koyu, sağrı bölgesi gümüş gri oyalı. Karın, yanlar 

ve uyluklar dahil zarif koyu dalgalı açık inci gri rengindedir. Kuyruk siyah, kuyruk lülesi koyu 

renk. İtme telekleri gümüş gridir; ayna mavi parıltılı. 

Gaga rengi açık söğüt yeşili, koyu baklalı.  

Ayaklar turuncu rengi 

 

DİŞİ ÖRDEK: Ana renk açık kahverengi. Gümüş faktörü ,sağrı ve arka kısma doğru daha 

belirgin olarak ortaya çıkar. Dizgin çizgisi, boyun, sırt ve arka taraf biraz daha açık. Karında, 

sırtta, sağrıda ve arka kısımda net ve keskin hatlı kahverengi, uzun ile yuvarlak arası benek 

desen vardır. Örtülerde, omuzlarda, ve kanatlarda oya deseni vardır. Sırt örtüleri ve büyük 

kanat örtüleri kahverengi oyalıdır. Ayna sunadaki gibidir; sağrı bölgesi tamamen gümüş olan 

ördeklerde aynada dar ön oya kabul edilir. 

Gaga turunuc rengi, koyu benekli. Ayaklar turuncu rengi 

 

 Gümüş-Yabani renk: 

 
SUNA: Ana renk gümüşümsü krem rengi.  Göğüs, boyun kökü, ense ve omuzlar kızıl 

kahverengi ve gümüş beyaz oyalıdır. Karın ve yan tüyler gümüşümsü krem rengindedir. 

Sağrı kahverengi siyah; sırtın alt kısmı gümüş gri ve koyu  beneklidir, her tüy beyaz oyalıdır. 



Kuyruk sarı gridir.Açık renk dış oyalı dır. Kuyruk lülesi siyahtır. Kanatlar beyaz, hafif gri 

karışımlı, yeşil parıltılı aynalı ve beyaz çerçeveli. Kafa siyah, yeşil parıltılı, iyi gelişmiş fazla 

dar olmayan arkada iyi birleşen boyun halkalı. Gaga rengi gri ile söğüt yeşili arasında. 

Ayaklar turuncu rengi. 

 

DİŞİ ÖRDEK: Ana renk sarımsı beyaz dır. Üst göğüs, boyun kökü, ense ve sırt hafif 

kahverengi çizgilidir. Sırtın alt kısmı sarı gri, koyu benekli ve beyaz oyalıdır. Ana renk güçlü 

şekilde baskındır. Alt göğüs ve karın krem rengidir. Sağrı yoğun kahverengi lekeli. 

Kanatlarda mavi, net çizgilerle sınırlandırılmış ayna vardır. Kuyruk tüyleri açık kahverengi dir. 

Kafa, koyu çizgili,  kahverengimsi sarıdır. Kafa ve üst boyun rengi genç ördeklerde belirgin 

bir şekilde açık renk alt boyundan farklıdır. Gaga rengi gri ile gri yeşil arasındadır. 

Ayak rengi sunaya göre daha koyudur. 

 

Beyaz: 

 
Sade beyaz, sarı oluşum yoktur, ama genede çok iyi tipi olan hayvanlarda çok ağır 

cezalandırılmaz. Gaga rengi limon sarısı, bakla açık renk. Yaşlı hayvanlarda yeşil lekelere 

ve koyu gaga baklasına izin verilir. Ayaklar turuncu rengi. 

 

Siyah: 

 
Saf siyah, zümrüt yeşili  parıltılı. Gaga rengi koyu zeytin yeşili ile siyah arası. Ayak rengi 

koyu, neredeyse siyah.  

 

Kahverengi: 

 
Mümkün olduğunca eşit dağılımlı kahverengi. Cinsiyete bağlı olarak sunada, kafa, boyun, 

ayna, ve kuyruk örtüleri biraz daha koyudur.  

Gaga rengi koyu gri kahverengi. Ayaklar kahverengi. 

 

Mavi: 

 
Tüm vücut, eşit dağılımlı, yoğun mavi. Ayna yoktur. Siyah serpintilere izin verilir. 

Gaga rengi kayağan taşı mavisi ile yeşilimsi arası. Gaga baklası siyah. Ayaklar kayağan taşı 

mavisi  ile kahverengi arası. 

 

Geyik rengi - Saksağan desenli: 

 
Bu renk her iki cinsiyette de neredeyse aynıdır. Kafa ve yanaklar koyu geyik kahverengi. 

Kafa deseni yanak deseninden, gözün etrafını dolaşan, beyaz bir çizgi ile ayrılmıştır. Bu 

sayede göz beyaz alanda kalır. Sunada kafa deseni daha koyu ile kahverengi siyah 

arasındadır. Gaga kökünde kafa deseni eşit dağılımlı oyalıdır. Boyun beyaz, alt üçte birlik 

kısım ve göğüs geyik kahverengidir. Sırt, omuzlar ve kuyruk hafifce yabani desenli, geyik 

kahverengidir. Sunada sırt, alt kuyruk ve kuyruk örtüleri daha koyudur. Kanatlar, telekler ve 

karın beyazdır. Sadece uyluklarda belirgin sınırlı geyik kahverengi renk alanları vardır. 



 

Gaga rengi sarıdır yeşil benekleri vardır. Gaga baklası siyah, en azından siyah bakla çizgisi 

vardır. Şekli aynı kalitede olan hayvanlarda koyu renk gaga baklası tercih edilir. Ayaklar 

turuncu rengi. 

 

Bezelye sarısı:  

 

SUNA: Kafadaki gri kahverengi renk arkaya kadar açık olan beyaz boyun halkasına uzanır. 

Göğüs kahverengi kızıl. Sırt bezelye sarısı, kuyruk sonuna doğru biraz daha koyu. Ayna 

kahverengi gri. Karın ve itici telekler krem rengi. 

Gaga rengi sarı, hafif yeşil tonlu dur. Gaga baklası kahverengidir. Ayaklar turuncu rengi. 

 
DİŞİ ÖRDEK: Kafa, boyun, göğüs, sırt kuyruğa kadar bezelye sarısıdır. Dizgin çizgisi ve 

boğaz krem rengindedir. Kanat desteği ve telekler açık krem renginde; ayna kahverengi gri. 

Gaga rengi kahverengi sarı, hafif yeşil tonlu, gaga baklası kahverengi. Ayaklar turuncu rengi. 

 

Mavi-Sarı:  

 
SUNA: Kafa ve boyun, beyaz renkli açık boyun halkasına kadar güvercin mavisi. Alt boyun, 

omuzlarla birlikte kanat desteği ve göğüs kızıl kahverengi, zarif gümüş oya ile birlikte. Sırt ve 

karın çavdar unu renginde. Sağrı ile birlikte sırtın alt kısmı, kuyruk lülesi, kuyruk altı, arkaya 

kadar güvercin mavisidir. Kanatlar solgun mavi gri, ayna güvercin mavisi ve beyaz-mavi 

çerçeveli. Gaga rengi sarı yeşilimsi tonlu ve sarı gaga baklalı. Hafif kararmış gaga baklasına 

geçici olarak izin verilir. Ayaklar turunucu rengi. 

 

DİŞİ ÖRDEK: Kafa, boyun, ve göğüs bezelye sarısı, karın ve sırt rengi kuyruğa kadar açık 

renktir. Dizgin çizgisi gözlerin üzerinden kafa sonuna kadar ve gözlerin altından gagadan 

göze kadar ulaşan krem rengi. Boğaz da krem rengidir. Kanat örtüleri açık krem renginde. 

Sırtın alt kısmı ve kanatlar soluk mavi gri. Ayna güvercin mavisi ve beyaz mavi çerçeveli. 

Gaga rengi kahverengi sarı, ayaklar turuncu rengi. 

 


