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Renk Çeşitleri: 

 

Yabani renk: 

 

Ana renk koyu siyah, sırt tarafında parıldayan zengin metal yeşil renk, kanatlarda 

çelik mavi ye geçiş yapar. Alt tarafı mat parlak, daha çok mor-kahverengiye çalar. 

Büyük kanat örtü tüyleri çoğunlukla beyazdır. Yaşlandıkça beyaz alan genişler, genç 

hayvanlarda daha az beyaz tüy vardır. Çoğunlukla dışarıdan görünmezler.Yaşlı 

hayvanlarda baş ve arka boyun tüylerindeki biraz beyazlık kabul edilir.  

Yüz rengi kırmızı, yaşla birlikte genişleyebilen siyah oluşumlara izin verilir. Göz rengi 

açık kahverengi; gaga rengi başlangıçta siyah-gri, ön gaga griden ten rengine geçiş 

yapar, kısmen açık renk eyer lekesi; Bakla koyu;  ayak rengi siyah, parmaklar daha 

açık renktir.  

 

Ciddi Kusurlar: Beyaz kanatlar; kafada çok beyazlık. 

 

Yakalı Yabani renk: 

 

Yabani rengin özelliklerini taşıyacak şekilde renkli. Ancak ön boyun ve kursakta 

düzenli sınırlı uyumlu boyutta bir beyaz yaka vardır. Boğazda dışarıdan görünmeyen 

küçük beyaz lekeye izin verilir. Gaga ve ayak renkleri, yabani renklerdeki gibidir. 

 

Ciddi Kusurlar:  

 

Beyaz kanatlar; kafada çok beyazlık; boynun etrafında veya boğaza kadar ulaşan 

yaka.  

 

 

Mavi Yabani Renk: 

Mümkün olduğunca eşit dağılımlı,oyalı veya oyasız, çok koyu olmayan mavi. Büyük 

kanat örtü tüyleri, yabani  renkte olduğu gibi, beyazdır. Yüz, göz, gaga  ve ayak rengi 

yabani renkte olduğu gibi genellikle biraz açık renktedir. 

 

Ciddi Kusurlar:  

 

Beyaz kanatlar; kafada çok beyazlık. 

 

 

 

 



İnci gri Yabani renk: 

 

Tüm vücutta, mümkün olduğunca eşit dağılımlı inci grisi renk. Büyük kanat örtü 

tüyleri , yabani  renkte olduğu gibi büyük oranda, beyazdır. Yüz-, gözler-, gaga ve 

ayak rengi yaban rengindeki gibidir. Genellikle daha açık renktedir. 

 

Ciddi Kusurlar:  

 

Beyaz kanatlar, kafada çok fazla beyazlık. 

 

Kahverengi yabani renk:  

 

Mümkün oldukça eşit dağılımlı, bakır renk parıltılı, doygun bir kahverengi. Yabani 

renkle aynı özellikler. Yüz rengi kırmızı tercih edilir, yaşlandıkça genişleyebilen siyah 

oluşumlara izin verilir. Gözler açık kahverengi, Gaga rengi ten renginden kırmızıya 

kadar bir yelpazede olabilir. Bakla koyu renk, ayak ve parmaklar, açık lekeli, koyu 

kahverengi. 

 

Ciddi Kusurlar:  

 

Beyaz kanatlar, kafada çok beyazlık. 

 

Siyah: 

 

Doygun parlak siyah.Yüz rengi ağırlıklı olarak siyah, az kırmızı oluşumlara izin 

verilir.Göz rengi açık kahverengi. Gaga, ayaklar ve parmaklarda siyah tercih edilir. 

 

Ciddi Kusurlar:  

 

Mat tüy rengi; beyaz tüyler 

 

Beyaz: 

 

Sade bir beyaz. Yüz rengi, tamamen lekesiz, kırmızı, göz rengi açık renkten mavi 

griye kadar bir yelpazede. Gaga  açık renkten kızıl ten rengine kadar olabilir.Ayak ve 

parmak rengi doygun sarı renkte. 

 

Ciddi Kusurlar:  

 

Beyaz harici renklerde tüyler. Saf olmayan gaga, siğil, ve ayak rengi. 

 

 

 

 



Mavi: 

 

Eşit dağılımlı, belirgin, çok koyu olmayan, oyalı veya oyasız, mavi. Yüz rengi siyah 

ağırlıklı, az miktarda kırmızı oluşumlara izin verilir. Gözler açık kahverengi, gaga 

rengi başlangıçta siyah gri, ön taraf, kısmi olarak eyer lekeli,  gri den ten rengine 

kadar olabilir. Ayak ve parmaklar neredeyse siyah tercih edilir. 

 

Ciddi Kusurlar:  

 

Çok düzensiz tüy rengi, beyaz tüyler. 

 

 

Benekli desen: 

 

Siyah, koyu oyalı veya oyasız mavi, inci grisi ve kahverengi renklerinde. Beyaz 

zemin üzerinde, baş, omuzlar, sırt, yanlar ve kuyrukta, iyi sınırlandırılmış, saf renk 

alanları. Renkli üst kafanın yan sınır çizgisi gaga kökünde başlar ve çıplak yüz 

alanının yukarısında gözün arkasındaki dizgin çizgisinden enseye, en fazla,  

daraltılmış üst boyun tabanına kadar uzanır. Çıplak yüzün üst tarafında beyaz bir 

çizgi kusur değildir. Mavi beneklilerde üst kafa rengi siyah mavidir. Kafa deseninin 

çizgileri dikkate alınınca , bu renk çeşidinde yüksek hassasiyet aranmaz. Sırt ve üst 

kuyruk deseni , rahatsız edici beyaz oluşumlar olmadan, kapalı renk alanları 

oluşturur. Yan desenler, ayakların üstünde veya arkasında başlar ve renkli sırt ve 

kuyruğa doğru az ya da çok genişler . Beyaz arka tüyleri ve kuyruk altı tüylerinde 

kama şekli hedeflenir. 

Yüz rengi kırmızı, yaşlandıkça yayılan , siyah oluşumlara izin verilir. Göz, gaga ve 

ayak rengi  renkli tüy alanlarına göre uyum sağlar ve önem derecesi düşüktür. Gaga 

baklası siyah beneklilerde koyudur, mavi, inci grisi, ve kahverengi beneklilerde açık 

veya koyu renklidir. 

 

Ciddi Kusurlar:  

 

Çok benekli üst kafa rengi, düzensiz ve çok kaba kalp deseni. Beyaz ana kuyruk 

telekleri; Renkli alanlarda rahatsız edici beyazlıklar. Beyaz benekli veya lekeli yabani 

renkli hayvanlar ve aynı zamanda küçük renkli lekeleri olan beyaz hayvanlar renk 

hatası olarak dışlanır. 

 


