
Pado Fizan Renk çeşitleri:     20.06.2020 

 

Gümüş siyah oyalı: 

 

 

 

HOROZ: Boyun ön kısmı, göğüs, uyluk, karın ve sırtın üst kısmında her tüy beyaz 

merkezli, tüy kenarları mümkün olduğunca ince, yeşil parıltılı siyah oya desenli. 

Tepe, boyun ve eyer tüyleri dibine kadar gümüş beyaz tüy saplı, orta kısmı gümüş 

beyaz ve ortaya kadar her iki tarafta beyaz desen ile karışan siyah kenarlar, öyle ki 

her tüyün uç kısmı gümüş beyaz ve siyah oya desenli görünür. Sakal tüyleri siyah, 

az çok beyaz merkezli. Kanat örtü tüyleri gümüş beyaz, ok şeklinde siyah merkez 

desenli. Kanat telekleri beyaz, tüy dış kısmı siyah kenarlı, iç kısmı siyah oluşumlarla. 

Büyük kanat örtü tüyleri (bağlantı tüyleri) beyaz, yeşil parıltılı siyah oya desenli. 

Kuryruk mümkün mertebe saf beyaz, özellikle orak tüyleri; her tüy siyah kenarlıklı. 

Ana kuyruk tüylerinde köküne doğru siyah oluşumlara izin verilir. Yan orak tüyleri 

eyere doğru aynı desenli.  
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TAVUK: Her tüy beyaz merkezli ve kenarlar mümkün olduğunca ince, yeşil parıltılı 

siyah oya desenli. Tepe tüyleri beyaz, eşit siyah oya desenli. Tepe ve boyun 

tüylerinde çok ince beyaz tüy kenarlarına izin verilir. Sakal tüyleri siyah, az çok beyaz 

merkezli. 

 

HOROZ ve TAVUKTA alt yumuşak tüyler koyu gri. Ayak rengi mavi gri. Göz rengi 

kızıl kahverengi. 

 

Ciddi kusurlar:   

 

Vücut tüylerinde yosun, siyah oluşumlar. Yarım ay şeklinde oya desen. Kanat 

teleklerinde eksik desen. Tüy kenarlarında  fazla kaba, geniş oya desen. Gri 

renginde oya desen. Özellikle tavukta istenmediği yerlerde siyah oya desenin 

yanında beyaz tüy kenarları. Sarı oluşumlar. 
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Altın siyah oyalı 

  

 

Desen (oluşturması) gümüş siyah oyalı renk çeşidi gibi, ama ana renk gümüş beyaz 

yerine koyu altın kahverengi. Horozun takı tüyleri biraz daha koyu görünür. 

Ayak rengi mavi gri. 

Göz rengi kızıl kahverengi. 

 

Ciddi kusurlar:  

 

Desen hatalar gümüş siyah oyalı renk çeşidi gibi; çok  düzensiz, lekeli veya fazla sarı 

ana renk; güçlü pigment eksikliği. 

 

Turunç beyaz oyalı ( = Portakal) 

  

 

 

Desen (oluşturması), gümüş siyah oyalı renk çeşidi gibi, fakat oya desen krem 

rengidir. Ana renk gümüş beyaz yerine deri sarısı. Horozun yele ve eyer tüyleri altın 
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sarısı, tepe ve kanat örtü tüyleri biraz daha koyu görünür. Sakal tüyleri horoz ve 

tavukta krem beyaz ve tüy merkezi az çok sarı. 

Ayak rengi mavi gri. Göz rengi kızıl kahverengi. 

 

Ciddi kusurlar:  

Desen hataları gümüş siyah oyalı renk çeşidi gibi; çok  düzensiz, lekeli veya fazla 

açık ana renk; siyah tüyler; güçlü pigment eksikliği. 

 

 

Siyah: 

 

  
 

 

Yeşil parıltılı yoğun bir siyah.   

Ayak rengi kayağan taşı mavisi, ile siyah arası. Göz rengi kızılkahverengi. 

 

Ciddi kusurlar:  
Eksik yeşil parlaklık; tüylerde mor oluşumlar; farklı renkli tüyler; pigment eksikliği; 
genç hayvanlarda fazla açık ayak rengi. 
 

Beyaz: 
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Saf beyaz; horozda takı tüylerinde hafif sarımsı oluşumlara izin verilir. 

Ayak rengi mavi ile açık mavi gri arası, ten rengi de kabul edilir. Göz rengi turuncu 

kırmızı.  

 

Ciddi kusurlar:  

Güçlü sarı oluşumları; farklı renkli tüyler 

 

Mavi oyalı: 

 

  
 

 

Ana renk açık veya daha koyu güvercin mavisi; her tüyde az çok koyu oya deseni 

vardır. Horozda tepe, sakal, yele, eyer tüyleri, sırt ve kanat örtü tüyleri daha koyu 

mavi. Tavukta boyun tüyleri daha koyu mavi.  

Ayak rengi gri mavi. Göz rengi kızıl kahverengi.  

 

Ciddi kusurlar: 

Kurumlu ana renk; çok bulanık oya desen; yeşil parlaklık; pas; pigment eksikliği. 

 

Guguk rengi  
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Her tüy, birden çok değişimli olarak siyah ve açık gri yatay şeritli. Kemer şeklinde 

dizilmiş şeritler  keskin sınırlı değildir. Horozda şeritler aynı genişlikte. Tavuklarda 

siyah şeritler daha geniş ve bu yüzden tavuğun genel görünümü daha koyudur. Alt 

yumuşak tüyler sadece az desenlidir.  

Ayak rengi, ten rengindedir. Göz rengi turuncu kırmızı. 

 

Ciddi kusurlar: 

Çok solgun guguk deseni; kuyrukta eksik desen; her iki tarafta birden fazla siyah el 

telek; beyaz tüyler; pas; pigment eksikliği. 

 

 
Lavanta : 
 
HOROZ ve TAVUK ta eşit dağılımlı açık gri. Horozda takı tüylerinde, tavukta boyun 
tüylerinde hafif koyu cillenme.  
Ayak rengi mavi gri. Göz rengi kızıl kahverengi.  
 
Ciddi kusurlar: 
 
Lekeli veya fazla koyu ana renk; oya desen; takı tüylerinde fazla koyu cillenme; sarı 
oluşumlar; pas; pigment eksikliği. 
 

Rengarenk (Tollbunt): 

  

 

HOROZ ve TAVUK neredeyse aynı renkli. Tüy renginin dağılımı %50 oranla açık kızıl 

kahverengi ile koyu toprak rengi arası,  %25 ve siyah ve %25 oranla beyaz .Bu desen 

tüylerinde düzensiz, ama vücutta mümkün olduğunca kadar eşit dağımlı olmalı. Çoğu 
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tüyler siyah kenarlıklı. Tepe tüyleri, kanatlar ve kuyrukta beyazlık daha baskındır. Birkaç 

tane bembeyaz el telekleri kabul edilir. Alt yumuşak tüyler gri kahverengi. 

Ayak rengi ten rengi ile mavi gri arası, ten rengi olanlarda ise tek tük siyah pullara izin 

verilir. Mavi gri ayak renkli olanlarda ayak tabanı açık renkli.  

Göz rengi kızıl kahverengi. 

 

Ciddi kusurlar: 

Vücut tüylerinde saf beyaz tüyler. Tüyleri çevrilen geniş siyah oyalı desen. 

 

Not: Tüm renk çeşitlerinde, kıvırcık tüylü varyasyonu da kabul edilir. 

 

 

Cüce varyasyonunda ayrıca bu renkler kabul edilir: 

Boz 

Tanı rengi 

Lekeli (Splash) 

Yabani kahverengi 
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