
Orloff renk standardı      14.08.2021 

Renk çeşitleri:  

Kırmızı alacalı (Almanca: rotbunt - İngilizce: spangled) 

 

 

 

Horoz: Ana renk cilalı koyu maun ahşap gibi; yele ve eyer tüyleri, sırt, omuz ve kanat 

örtü tüylerine göre biraz daha açık renk tonunda. Desen düzensiz dağılımlı üç renkli. 

Tüylerin temel rengi kahverengi, orta kısmı siyah ve tüy ucu beyaz ama renk alanları 

farklı boyutlarda olabilir. Sakal tüyleri çoğunlukla beyaz. Göğüs ve uyluklar siyah, 

kahverengi oluşumlu ve beyaz tüy uçlu. Kanat bağlantı tüyleri mavimsi yeşil parıltılı 

siyah, az çok beyaz tüy uçlu. Kol teleklerinin dış kısmı kahverengi, iç kısmı daha çok 

siyah, telek uçları beyaz desenli. El telekleri kahverengi, siyah ve beyaz oluşumlar 

ile. Saf beyaz el telekleri izin verilir. Ana kuyruk telekleri siyah, kısmen beyaz tüy 

uçlu. Orak tüyleri yeşil parıltılı siyah. 

Tavuk: Ana renk kızıl kahverengi, kabuğundan yeni çıkmış kestane gibi bir renk 

tonunda; desen kahverengi porselen desenine benziyor (kahverengi ana renk, tüy 

ucunda siyah benek içinde beyaz bir nokta) ama desen daha düzensiz ve sınırları 



çok belirgin değil. Sakal tüyleri çoğunlukla beyaz. Kanat telekleri horozdaki gibi. 

Kuyruk kahverengi, az siyah ve beyaz desenli. Tavuklar yaşlandıkça beyaz desen 

çoğalıyor. 

Ciddi kusurlar: 

Horoz: Ana renk fazla mat, açık veya parıltısız . Yele veya eyer tüylerde çok pirinç 

rengi; kuyrukta çok kahverengilik. 

Tavuk: Çok açık veya düzensiz ana renk. Vücut tüylerinde çok yosun. 

Horoz ve Tavukta çok solgun ve bulanık desen; sakal tüylerinde ağırlıklı olarak siyah 

veya kahverengi renk; genç hayvanlarda birden fazla saf beyaz kol teleği. 

Maun (Almanca ve Ingilizce: Mahagony) 

  

 

Horoz: Ana renk çok parlak cilalı koyu maun ahşap gibi; sakal tüyleri, boyun ön kısmı 

ve göğüs maun renkli oluşumlarla ağırlıklı siyah görünür. Buradaki tüylerin ucu siyah 

ve dibine doğru kahverengidir. Kol telekleri siyah kahverengi, kapalı halinde 



kahverengi bir kanat üçgeni oluşturur. El telekleri siyah, az çok maun rengi 

oluşumlarla. Kuyruk yeşil parıltılı, siyah. 

Tavuk: Ana renk koyu kahverengi, kabuğundan yeni çıkmış kestaneye benziyor. 

Kanat örtülerinde tek tük siyah uçlu tüylere izin verilir. Çoğunlukla kahverengi sakal 

tüyleri, göğüs alt kısmı ve uyluklarda da siyah tüy kısımlarına izin verilir. Kanat 

telekleri horozdaki gibi, fakat cinsiyetten dolay siyah payı biraz daha düşük, ve kapalı 

halinde kanat üçgeni kahverengidir. Kuyruk ağırlıklı maun rengi, siyah oluşumlarla. 

Ciddi kusurlar: parıltısız tüyler; fazla açık veya lekeli ana renk; siyah kanat üçgeni; 

horozların takı tüylerinde siyah desen; tavuğun vücut tüyleri puantiyeli. 

Beyaz: (Almanca: weiss, İngilizce: white): 

 

 

 

Horoz: Beyaz, takı tüylerinde sarımsı oluşumlara izin verilir 

Tavuk: krem beyazı; alt yumuşak tüyler beyaz 

Ciddi kusurlar: Fazla sarı veya başka renkli tüyler 

 

 



Siyah: (Almanca:schwarz, İngilizce: black) 

  

Horoz ve tavuk güçlü yeşil parıltılı ,doygun siyah. Horozda alt yumuşak tüyler dibine 

doğru hafif beyaz. Tavukta biraz kararmış ayak rengi hafifçe puanlanmalı. 

Ciddi kusurlar: mat tüy rengi; pigment eksikliği; fazla kirli ayak rengi 

 

 

 

 

 

 

 



Guguk rengi: (Almanca: gesperbert, İngilizce: Cuckoo) 

 

 

Her tüy, ışık mavili siyahın birden çok değişimli olarak hafif kavisli ve yatay olarak 

şerit desenlidir. Horozda eşit genişlikte, tavukta siyah tüy kısımları ışık mavi 

kısımlara göre daha geniş. Desen çok net sınırlı değildir. Alt yumuşak tüylerde desen 

zayıftır. Sakal tüyleri guguk (şeritli) desenli. Tavukta biraz kararmış ayak rengi hafifçe 

puanlamalı. 

Ciddi kusurlar: Çok solgun desen; ana kuyruk ve orak tüylerinde eksik guguk (şerit) 

deseni; pigment eksikliği; sarı oluşumlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siyah karyağdı: (Almanca: schwarz-weissgescheckt, İngilizce:black mottled) 

 

 

 

Ana renk yeşil parıltılı doygun siyah. Tüy uçları beyaz. Sakal siyah, tüy uçları beyaz. 

Horozda ve genç havanlarda ana renk genel görünümde hakim durumda. Tavukta 

mümkün olduğunca eşit dağılımlı desen. Kanatların her iki tarafında iki beyaz el 

teleğine kadar izin verilir. Beyaz nokta deseni yaşla beraber daha çok büyük olur. 

Horozda yumuşak alt tüyler dibine doğru hafif beyaz.  

 

 

 


