
Aalstrich Yılanbalığı çizgisi

Koyu kahverengi, Kafadan başlayıp boyun arkasından devam eden ve 

omuzlara kadar inen belirgin bir hat. Çin kazları ve Afrika çin kazlarının 

karakteristik bir özelliği.

Adel Asil Cins hayvanlarında şeklin tamamlanması.

Anflug Leke oluşumu Tüylerde, gagada veya ayaklar ve tırnaklarda istenmeyen renk örtüsü.

Armschwingen Kol telekleri
İkincil telekler, katlanmış kanatlarda neredeyse sadece bunlar görünür ve 

renk sapmalarında kanat üçgenini oluşturan telekler.

Augenfarbe Gözrengi Gözdeki iris rengine göre belirlenir.

Augenrand Göz çevresi Gözü çevreleyen derinin sonu.

Augenring Göz çevresi Gözü çevreleyen derinin sonu.

Augenstrich Göz çizgisi
Yabani rengi ve mavi sarı ördeklerde gagadan başlayıp göze kadar giden 

açık renk hat.

Augenwulst Çıkık Kaş
Öne doğru çok fazla çıkık kaşlar, belirli ırk özelliği olarak standartta tarif 

edilir.

Außenfahne Tüy Dış kısmı Teleklerdeki dışa bakan tüyler.

Außengefieder Dış Tüyler Tüylerin görünen ön yüzü.

Axialfeder Bağlantı Teleği

Kol ve el telekleri arasındaki dar, kısa bağlantı tüyü. Bağlantı teleğinin 

olmamasına "kanat boşluğu" denir ,eleme kusurudur. Az tüylü ırklarda 

Bağlantı teleği kısadır buda kanadı daha açık gösterir.

Backen Yanaklar Yüzün belirgin yan kubbeleri. Örneğin; cüce ördeklerde bir Irk özelliğidir.

Backenbart Yanak Sakalı Sakalın yanlardaki (yanaktakı) kısmı.

Ballengeschwulst Taban nasırı
Ayak tabanı hastalığı. Hayvanın hareket kabiliyetini kısıtlar. Bu hastalığa 

sahip hayvan puanlanmaz.

Ballform Topşekil Yumuşak ve yoğun tüylerde top şeklinde yuvarlak görünüm.

Balzbüschel Kur çalısı
Erkek hindilerde, kur yaptıktan hemen sonra dikleşen omuz tüyleri, 

sakinleşince tekrar düzleşirler .

Bänderung Dantelli desen

1. Tüy şeklini takip eden mükerrer farklı renk (Keklik dantelli, gümüş 

dantelli, Khaver2.Çapraz olarak tüylerin üzerinden geçen mümkün mertebe 

eşit dağılımlı dalgalı desen. (Hambur'ların dalgalı deseni)

Bart Sakal tüyleri

Yüzün alt tarafının ve boynun tüylenmesi (bazı ırklarda yanaklarda ve 

çenede oluşur) Küpeleri tamamen kapatabilir ya da kapatmaz, ensede ve 

boyunda az ya da çok yele veya kıvırcık sarkık oluşturur.
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Bauchwamme Beşik Kazlarda karnın altındaki sarkık. (Irka göre tek veya çift olabilir.)

Becherkamm Çanak ibik
Gagadan basit olarak başlayıp, daha sonra, ikinci veya üçüncü dişte çanak 

şeklini alan ibik. Alternatif tanımlama :Taç ibik.

Behang Yele/ Eyer tüyleri
Tavukların boyunlarından aşağı doğru uzun, sivri tüyler. Horozlarda sırt altı 

(eyer) diğer bir ifadeyle takı (ziynet) tüyleri.

Besichelung Orak tüyleri
Horoz kuyruğundaki ana ve yan orak tüyleri.( İstisna, tavuk tüylü horozlar.)

Bestrümpfung Çorap tüyleri Dış parmağa kadar uzanabilen kısa ayak tüyleri.

Bindenfedern Bağlantı tüyleri Kol teleklerindeki çoğunlukla farklı renkli örtü tüyleri.(Oya,inci desen)

Blätterkamm Yaprak İbik Ortalama büyüklükte dişlere sahip, yan yana dizilmiş iki ibik yaprağı

Blockfeld Küllenme Hafif kırçıllı yerine yoğun siyah tüy bölgesi (yoğun kırçıllı)

Bohne Bakla
Kanatlı su kuşlarının gaga uçlarındaki boynuz ucu, Kısmen gaga renginden 

farklı tonda.

Bommeln Sorguç tüyleri
Araucanas ve cüce Araucanas larda kafada yan kıkırdaktan çıkan tüy 

demeti. Alternatif tanımlama olarak püskül.

Borsten Fırça Hindilerin boyun arkalarında dik, dar duran, sert tüyler.

Brille Gözlük Geyik renkli ördeklerin göz çevrelerindeki beyaz desen.

Bronze Bronz

1. Hindilerde olan bir renk varyasyonu. 2. Sarı horozlarda, biraz koyu 

renkte, genelde tolere edilen kuyruk rengi. 3. Siyah tüylerde hatalı 

kahverengi renk tonu.

Brustbein Göğüs kemiği Göğüsteki orta kemik, S şeklinde olan bir göğüs kemiği eleme kusurudur.

Brustbüschel Göğüs püskülü
Baba hindilerde göğüsteki atkı benzeri tüy demeti. Yaşlı dişi hindilerde de 

görülebilir.

Brustkiel Göğüs kıvrımı

1. Göğüsten kısmen arkaya kadar uzanan deri kıvrımı -omurga oluşturur- 

özellikle su kuşlarında. 2. Çok belirgin göğüs kemiği, fazlaca öne çıkmış 

hatalı tüy yapısı (genelde kusurdur).

Bug Yay Bkz Kanat desteği / Flügelbug

Bürzel Sağrı
Hemen kuyruk tabanındaki, en arkadaki sırt bölümü.Onun üzerinde sağrı 

salgı bezi bulunur.

Bürzeldrüse Sağrı salgı bezi

Sağrıdaki salgı bezi. Yağımsı salgısı, tüylerde, su çekmeyen bir etkiye 

sahiptir. Salgı, temizleme sırasında, gaga ile, tüylere sıvanır. Sağrı salgı bezi 

olmayan tavuk ırklarının, yağmurda, su geçirgenliği çok yüksek değildir.



Büschelkamm Püskül İbik Balta ibiklerde son dişte ve gül ibiklerde dikende çoklu yan oluşum.

Buschschwanz Çalı kuyruk Az gelişmiş dolaşık tüylü kuyruk.

Busenfalte Yarık Göğüs bkz. Göğüs kanalı / Spaltbrust

Chromosomen Kromozom
miras yapısını (gen) barındıran, uzun veya küresel hücre çekirdeği parçaları.

Columbiazeichnung Kolombiya desen Göğüste, kuyrukta ve teleklerde sınırlı, görülebilen siyah veya mavi desen

Cremefarbe Krem rengi Soluk sarı renk tonu.

Dachschwanz Çatı Kuyruk
Ana kuyruk tüylerinin iki cinsiyette de yatay olma durumu. Horozlarda ana 

orak tüyünün veya tavuklarda büyük (üst)  kuyruk örtü tüylerin.

Daumenfedern Başparmak tüyleri Başparmak kemiği üzerinde ,El teleklerinin yüzeyindeki küçük tüy grubu.

Daunen Ince kuş tüyü 1.Yeni doğan civcivlerin tüyleri. 2. Su kuşlarında tüyün bir kısmı.

Decken Örtü bkz Kanat örtüsü / Flügeldecken

Degeneration Dejenerasyon
Bozulma. Özelliklerin veya organizmanın yozlaşması.Örnek: Çevre faktörleri 

veya akraba evliliği.

Dobbelung Zar

Oya desenin en kaba şekli . Siyah tüylerin arasında duran, beş cent 

büyüklüğünde; gümüş-beyaz veya sarı-kahve leke. (Sadece Bergisch 

Irklarında görünür). “Dobbeln” Hollanda dilinde zar demektir. Alman 

kaynaklara göre, Ortaçağdaki ...

Doppeldorn Çift diken bkz. Mehrfachdorn - Çoklu diken

Doppelsaum Çift oya Tüydeki kenar işlemesinin tekrar ettiği desen şekli.

Doppelsporn Çift mahmuz
Ayağın iç tarafına doğru, aynı kökten iki mahmuz. Bazı dövüşçü ırklarda 

ortaya çıkar. Bunların dışında kusurdur.

Doppelwamme Çift beşik Kazlarda ikili çanak şeklinde kartel, arkası kapalıdır.

Doppelzacken Çatal ibik
Aynı zeminden çıkan çift ibik dişi. Aynı zaman da M ibik denir. Eleme 

kusurudur.

Dorn Diken Gül ibikte noktalı sırlanmamış ibik dişindeki sivrilik.

Drehfedern Spiral tüy Şaftı kaymış dönük tüy.

Dreibogenlinie Üç yay hattı Malaylarda hafif kavisli boyun-sırt-kuyruk hattı.

Dreieckstyp Üçgen tip Çok düz göğüslü ve dar karınlı, yani alt kısım çok kısa, hayvanlara denir.

Dreifachzacke Üçlü diş Balta ibiklerde, aynı kökten çıkan üç dikenli ibik dişi. (Eleme kusuru)

Dreifarbig Üç renkli Tüylerdeki üç farklı renkli desen (Porselen desen, alaca, tollbunt v.b)

Dreiklang Üçleme
Horozlarda boyun, eğer, ve kanat örtüleri arasındaki renk farklılığı.(New 

Hampshire ve cüce New Hampshire lerde ırk özelliği)



Duff Solgunluk Tüy renklerinin parlak olmaması.

Eichhornschwanz Sincap kuyruk Dik olarak ön tarafa doğru meyilli kuyruk.

Einfachkamm Balta ibik
Ön ibik, ibik yaprağı, ibik dişi ve ibik gövdesinden (zemin) oluşan dik ibik 

şekli

Eingerissene Bohne Yırtık bakla
Steinbacher dövüş kazlarında, siyah gaga baklasındaki açık kemikrengi 

bölüm.

Einriß Yırtık Su kuşlarında, gaga baklasında farklı renkte çizikler.

Elsterscheckung Saksağan desen Altrheiner saksağan ördeklerine bir desen türü.(Magpie-ördekleri).

Emaille Emaye
1. Beyaz kulak loblarındaki (veya ispanyol tavuğunun yüzündeki) parlak 

deri. 2. Kırmızı kulak loblarındaki beyazlık (genelde kusurdur)

Endsaum Uç oya Tüyün farklı renkli uçlarını belirtir.

Entenfuß Ördek ayak
Tavuklarda, cüce tavuklarda, hindilerde ve beç tavuklarında öne doğru 

bakan arka parmak.(Eleme kusuru)

Erbsenkamm Bezelye ibik Alçak, üç sıralı, pütürlü ibik. Ortadaki sıra en yüksek olandır.

Erpel Suna Erkek ördek.

Fächerschwanz Yelpaze kuyruk
Tavuklarda ve cüce tavuklarda, yelpaze şeklinde, ayrı duran ana kuyruk 

tüyleri.

Fahne Bayrak
1. Tüy sapının yanlarındaki kıllar. 2. İbiğin arkada havada duran yada yapışık 

olan son dişi.

Fasanenschwanz Sülün kuyruk
Çok alçak, nerdeyse yatay olarak taşınan kuyruk, özellikle uzun kuyruklarda 

görünür.

Federfüße Paçalı bkz. Latschen - Paçalar ve Rauhfüßig-keit - Çıplak ayak

Federkappe Tüy takke Kel boyunlularda ve cüce kel boyunlularda, kafanın tüyle kaplı kısmı.

Federkiel Tüy sapı
Tüy bobini ve tüy şaftından oluşur. Tüy şaftında, kiriş ve kanca görevi gören 

dallar ve yan dallar olur.

Federlinge Deri Mite'ları Kanatlı hayvanı, deri tahrişi ile gece gündüz rahatsız eden parazit.

Federquasten Sorguç tüyleri bkz. Sorguç tüyleri / Bommeln

Federstruktur Tüy yapısı Tüylerin farklı gelişimi (örn: düz, parlak, kıvrık, yan, sert, yumuşak)

Fersengelenk Topuk eklemi Uyluk ve ayak arasındaki eklem; sıklıkla yanlış olarak diz denir.

Finkenschnabel İspinoz gaga Bastırılmış gibi duran hafif kavisli, alına dik açı ile duran gaga.

Finkenzeichnung Ispinoz desen Kol teleklerinin sonundaki desen. Merdiven desen de denir.

First Gaga sırtı Gaganın üst kenarı.

Fischauge Balık göz Yeşi beyaz iris. (eleme kusuru)



Fischrücken Balık sırtı Hatalı olarak yukarı bükümlü sırt. (istisnalar için standarda bakın)

Flanke Böğür Son kaburga ile kalça arasındaki, gövdenin yan kısmı.

Flankengefieder Böğür tüyleri bkz. Taşıma tüyleri / Tragefedern

Flaumgefieder Alt yumuşak tüyler Tüyün kapalı, bayrak gibi açılmamış kısmı

Fleischfarbig Ten rengi
Bazı tavuk ırklarında ayak rengi, pullar beyazdır; Horozlarda yanlarda 

sıklıkla kırmızı şerit olur. Bazı ırklarda bu renge beyaz denir.

Fleischtyp Etlik cinsi Eti için beslenen ırk.

Fleischwarzen Siğil doku Hindinin kafasindaki et beni şeklindeki yükselti.

Fleischwulst Et beni
Pado Fizan tavuklarında, eksik ibik yerine, çok yüksek çıkıntı. (Küçük etçil 

çıkıntılar hata olarak görülmez)

Fleischzapfen Hindi ibiği
Hindilerde alın hattında bulunan et parçası, Erkeklerde uyarılma sırasında 

büyür.

Flitter Payet Tüylerde açık, parlak ve desensiz kıyı.

Flockung Pullu desen

Bazı kuzey batı avrupa ırklarındaki desen çeşidi. Her iki tüy bayraklarında, 

Tüy sonuna ve tüy sapına değmeyen ,2-3 tane peşpeşe, farklı renkli oval 

lekeler.

Flügelbinden Kanat bağlantı tüyleri Büyük kanat örtüsü tüylerinden, bağlantı tüylerinden, oluşur.

Flügelbogen Kanat yayı
Kolun alt kemikleri,(Dirsek kemiği ve dirsek ile başparmak arasındaki 

kemik),kıvrımı sayesinde, Kanatın omuzdan bileğe kadar olan kıvrmı.

Flügelbug Kanat desteği
Öndeki, El bileği tarafından oluşturulan yay. Dövüşçülerde biraz daha 

çıkıntılı.

Flügeldreieck Kanat üçgeni Kol teleklerinin dışarıdan görünen yüzeyi, çoğunlukla farklı renktedirler.

Flügellücke Kanat boşluğu
Bağlantı Teleği eksikliğnden kaynaklanan, kol ve el telekleri arasındaki 

boşluk (Eleme kusuru)

Flügelrose Kanat gülü
1. Kanat örtüsünde, farklı renkli tüylerin, düzensiz olarak toplanması. 2. 

Farklı dövüş ırklarında, kanat kemiklerindeki tüysüz çıplak alanlar.

Frisur Ense traşı
Alman pekin ördeğinde ve muskovi ördeğinde uzun ense tüyleri, diğer 

ırklarda kusurdur.

Fünfzehige füße Beşparmak ayak

Ön parmaklar normal, beşinci parmak hemen arka parmağın üzerindedir. 

Arka parmaktan uzun ve pençelidir aynı zamanda arka parmaktan ayrıdır.

Fuß Ayak Parmaklar dahil ayaklar.

Fußballengeschwulst Taban nasırı bkz. Taban nasırı / Ballengeschwulst.



Fußbefiederung Ayak tüyleri bkz Paçalar / Latschen ve Rauhfüßigkeit.

Fußwerk Ayak işlemesi
Tüm ayak tüylerine verilen ad. Yoğun paça tüylü ırklarda diz altı tüyleri 

dahil.

Gabelschwanz Çatal kuyruk Uzun tüylü ırklarda ayrık kuyruğun bir şeklidir.

Gabelzacken Çatal uçlar bkz. Çatal ibik /Doppelzacken

Ganter Erkek kaz Erkek kaz.

Gardinenfedern Tül tüyler Tüylerin arasından karşı taraf görülecek kadar seyrek tüyler.

Garnelenschwanz Karides kuyruk

Ana orak teleklerinin aşağıya ,alt ana kuyruk  teleklerin yukarı doğru olduğu 

ve yan dışarı doğru bakan kuyruk şekli. (Yamato Gunkei, Ko Shamo)

Gebiß Isırık Steinbacher dövüş kazlarında, üst ve alt gagadaki diş sırası.

Gefiederanomalie Tüy anomalisi Yıpranmış veya yana yatmış tüyler, özellikle teleklerde ortaya çıkar.

Geierfersen Akbaba topuklar
Topuk ekleminden arkaya doğru taşan sert tüyler, maşet yada kılıç ta 

denir.Irka bağlı olarak farklı şekilde olabilirler.

Gene Genler Kalıtım, kalıtsal faktörler veya kalıtsal özellikler.

Genick Boyun
Kafa arkasından boğazın üstüne geçiş bölgesi; Tipik almanca ifadeyle Aygır 

boynu da denir.

Gescheckt Karyağdı desen
Tek renk zemin üstünde, (farklı şekillerde leke, benek), genellikle beyaz tüy 

sonları.

Gesichtsschimmel Yüz lekesi
Kırmızı yüz derisinde beyaz lekeler. Soluk yüzle karıştırılmamalı. (Genellikle 

eleme kusurudur)

Geweihkamm Boynuz ibik Güçlü gelişmiş boynuz ibik. (Crèvecoeur)

Griffelzacken İğne ibik dişleri
Kama şeklinde olmayan ibik dişleri.( sivri uçtan ibik yaprağına kadar eşit 

dağılan, dar, yuvarlak ibik dişleri)

Großes Rad Büyük teker Hindilerde büyük kuyruk tüyleri.

Grundfarbe Ana renk özellikle desenli ırklarda, yüzeyin genelini kaplayan renk.

Grünlack Yeşil parlaklık Koyu siyah tüylerdeki, belirgin zümrüt renkli parıltı.

Haarbüschel Göğüs püskülü bkz. Göğüs püskülü / Brustbüschel

Halbhaube Yarım tepe Dolgun püskül tepe için kullanılan genel ifade.

Halbmondzeichnung Yarım ay desen Sadece tüyün uç kısmında olan desen.

Halsbehang Boyun tüyleri bkz. Yele / Behang

Halskrause Boyunluk
Sakallı türlerde veya cüce türlerde, sarkık boynu arkası tüyleri. Tavuklarda, 

geniş boyun tüyleri ile daha belirgin ortaya çıkar.



Halsring Boyun halkası
Yabani rengi ördeklerde ve benzer renk varyasyonlarında, Erkek ördeği 

(suna) tanımlar. Dişi ördeklerde kusurdur.( istisna Saksonya ördeği).

Haltung Duruş Gövdenin, boynun veya diğer vücut bölgelerinin yere kıyaslamalı duruşu.

Handschwingen El Telekleri
Primer sıradaki telekler, Büyük telekler, primer telekler. On tane, dış uzun 

sivri şekilli telekler. Kapalı kanatlarda nerdeyse görünmez.

Hängeflügel Düşük kanat
Aşağıda taşınan kanatlar. Kısmen ırk özelliği (standarda bakınız), kısmen 

kusur.

Hauptsicheln Ana orak tüyleri bkz. Orak tüyler / Sicheln

Hautfalte Kıvrık deri bkz kırvrık deri /  Kiel, açıklama 2

Helm Kask
Beç tavuklarının kafasındaki, boynuzumsu kambur. Kask ibik olarak da 

adlandırılır.

Helmhaube Miğfer tepe
Dik, yukarı doğru sivri duran, yanlardan sıkıştırılmış görünen tepe. En uzun 

tepe tüyleri yönü öne doğru olabilir. (Brabante' lerde ırk özelliği)

Hengstnacken Aygır boynu Ensede dışa bükümlü tüylenme.

Hennenfiedrigkeit Tavuk tüylü

Horozlarda, tavuk gibi tüylenme, yani uzun boyun tüyleri ve orak tüyleri 

yok, genel orarak tavuk desenli olur. (Zibrit, gold ve gümüş dalgalı 

tavuktüylü Hamburger ırkın özelliği)

Höcker Topuz Afrika ve Çin kazlarında, yarım kubbe şeklindeki alın çıkıntısı.

Hörnerkamm Boynuz ibik
İki adet dik, ucu yuvarlak ibikten oluşan ibik şekli. Dik (La Flèche) veya V 

şeklinde ( Crèvecoeur) olabilir.

hornfarbig Kemik rengi Gaga veya ayak tırnaklarının rengi. açık tan koyu griye)

Hosen Pantolon Kabarık uyluk tüyleri.

Hufeisenzeichnung Nal desen
Hilal desen. 1. Dalgalı desenli tavuklarda, dantelli veya pullu desen yerine, 

oya gibi desen. 2.Çeşitli yabani rengi ördek ırklarında.

Hüftbüschel Kalça yastığı
Özellikle horozlarda, eğer tüylerinin başlangıcında, yastık gibi kabarık alt 

tüyler.

Hummerschwanz (Cubalaya) Istakoz kuyruk
Yayılmış kuyruk teleklerini, çatı şeklinde kıvrılması, sırt çizgisinden düşük bir 

şekilde veya aşağıda taşınır.

Iris İris Göze rengini veren tabaka.

Jalousieschwanz Jaluzi kuyruk
Sona doğru eğik açılı, birbirine değmeyen, ayrı ayrı duran ana kuyruk 

telekleri.

Jubilee Jübile Beyaz sülün kahveengi deseninin eski adı. (Hint dövüşçüleri).

Kalkbeine Kireç bacak Ayak pullarının altında, uyuz böceği kaynaklı kireç görünümlü çoğalma.



Kammauswüchse İbik çıkıntısı

1. Dik ibikte yandan çıkıntılı büyüme (eleme kusuru, Penedesencas ve 

Empordenesas Çapraz ibik istisna). 2. Gül ibikde dişlerdeki çıkıntılar. (bkz. 

Püskül ibik / Büschelkamm).

Kammbasis İbik zemini İbiğin kafaya yapışık zemini.

Kammbeule İbik yumrusu İbik yaprağında girinti.

Kammblatt İbik yaprağı İbiğin dişsiz alt kısmı.

Kammdorn İbik dikeni Gül ibikte, ibik sonundaki diken gibi çıkıntı.

Kammfahne İbik Bayrağı İbiğin arka tarafındaki ibik yaprağının serbest veya yapışık kısmı.

Kammfront İbik önü İbiğin gaga üstündeki ön kısmı.

Kammmulde İbik çukuru Gül ibikte, üst taraftaki hatalı girintiler.

Kammstützen İbik destekleri
İbik yaprağının ön yüzeyinde dikey kalınlaşma; (Çok büyük ibikli ırklarda 

kısmen tolere edilir); genellikle hatalı çıkıntılar (ibik yumrusu) dahil.

Kammzacken İbik dişleri bkz. Dişler / Zacken

Kämpfertyp Dövüşçü tipi

Yüksek duruşlu, belirgin omuzlu tavuk şekli, sırt düşük, kuyruk kısmen 

aşağıda taşınır. Sert tüyler ve kısmen göğüs ve kanatlarda tüysüz çıplak 

bölgeler.

Karpfenrücken Sazan sırtı bkz. Balık sırtı / Fischrücken

Kastenform Kutu şekli Düz sırt hattına ve buna paralel alt hattına sahip yatay taşınan göğüs.

Kaulbildung Kuyruksuz
Tavuklarda ve cüce tavuklarda kuyruksuz olma. Araucanas, Cüce 

Araucanas, kuyruksuz tavuklar, cüce kuyruksuz tavuklar. (Kaul tavuklar)

Kehllappen Sakallar

Kafaya yapışık, etimsi uzantılar, ırka bağlı olarak doku yapısı, şekli ve 

büyüklüğü farklıdır.

1. Sıkıştırılmış sakallar boğaza doğru kaymış , ve bu yüzden genellikle önden 

açılır veya geriye doğru dürülmüş olur.

2. Yukarıya çekilmiş sakallar, yüzün alt yarısında yanal olarak oturur ve üst 

kenarda bir kabarıklık oluşturur; kusur sayılır.

3. Kıvrılmış sakallarda dik veya yatay kıvrımlar arasında bir ayrım yapılır. Dik 

olanlar büyük sakallarda tolere edilir, yatay kıvrımlar genellikle ciddi kusur 

sayılır.

Kehlwamme Gıdık
Kafada dikkat çekici deri oluşumu. (Az sayıda ırkta ırk özelliği, diğerlerinde 

kusur, standarda bakınız)

Keilschnabel Kama gaga Koşucu (dik)ördeklerde bir gaga çeşidi.



Kiel 1. Tüy sapı 2. Karina

1. Görünen kısmına şaft denir, deri içindeki kısmı bobin denir.2. Göğüsten 

arka tarafa kadar ulaşan göğüs kıvrımı (bazı ördek ırklarında istenir).

Kinnbart Çene sakalı

Başın alt tarafındaki sakal. Çene ve yanak sakalı genelde birlikte görülür. 

Şekillenme kademeli olarak farklı olabilir (kısmen ırk özelliği, kısmen kusur).

Kippflügel Dışa dönük kanat
Kol telekleri üzerine yan olarak dışa vurgulanan (eğik) el telekleri. Eleme 

kusurudur.

Kissen Yastık
Dolu dolu, kabarık tüy topluluğu. (Çok az durumda ırk özelliği, genelede 

kusur, standarda bakınız)

Klappkamm Yatık İbik Yana yatık balta ibik (kısmen ırk özelliği, kısmen kusur).

Kleines Rad Küçük teker Hindilerde, büyük, kuyruk örtü tüyleri.

Knebelbart Topsakal
Tüylü şekilde aşağı düşen çene sakalı, az yada çok yanak sakalından ayrıdır.

Kondition Kondisyon Hayvanın sağlık durumunu ve iyilik halini belirten ifade.

Konstitution Bünye Genetik miras alınan nitelik.

Kopfplatte Kafa plakası Saksağan desenli ördeklerde, başın renkli tüylerle kaplı bölümü.

Kragen Yaka
Tavuk ve cücü tavuklarda, boyun tüylerinin alt kısmı (Kısmen ırk özelliği 

olan desen, genelde kusur, standarda bakınız)

Kragenschluss Kapalı yaka Kolumbiya deseninde, ön boyunda, desenin birleşmesi

Krähenkopf Karga kafa Çok uzun kafa, genelde dar çökük yüzlü ve çok uzun, düz gagalı.

Krähenschnabel Karga gaga Uzun, ince ve düz gaga.

Krallen Pençeler
Ayak parmaklarının ön boğumunda yerleşik olan kemik yapı, sivrilen ve 

genelde orak şeklinde bükümlü.

Krausenfleck Boyun lekesi
Somon renk varyasyonlu horozlarda, boynun iki yanındaki tüylerde, kırmızı 

kahverengi, bazen görünmez leke.

Kreuzkammfahne Çapraz ibik bayrağı
Balta ibikte, ibik bayrağınını her iki yanında, yanlara doğru büyüme. 

Penedesencas ve Empordanesas da ana ırk özelliği. Diğer ismi Clavel.

Kreuzschnabel Çapraz gaga
Üst gaganın ücunun alt gaga ucundan yanlamasına kayıt olduğu sakatlık 

durumu.

Kronenkamm Taç ibik bkz. Çanak ibik / Becherkamm

Kruppe Sağrı
1. Çok fazla yastık oluşumlu eğer bölgesi 2. Cüce Koşinlerde, tepe noktanın 

ortada olduğu, kuyruk şekli.



Kugelform Küre şekil bkz. Topşekil / Ballform

Lachsbrust Somon göğüs
Yabani rengi  veya benzer renkli tavuklarda göğüs rengi. Istisnalar (örnek 

altın ve gümüş boyunlu Wyandotte ve Cüce Wyandotte) mevcuttur.

Lack Vernik Tüylerin güçlü bir şekilde parlaması.

Lackung Payetli renkler
Gümüş veya altın ana renklerde, tüy uçlarında, büyük küresel veya oval 

siyah lekeler.

Landhuhnform çiftlik tavuğu şekli

Gövdenin orta uzunlukta, neredeyse yatay taşındığı ,hafif veya orta ağır 

ırklarda gövde şekli. Dolgun göğüs ve eyer; tavuklarda dolgun karın. Köy 

tavuğu şeklinde değişik tezahürleri mevcuttur.

Längsfalten Kırışık Sakal bkz.  Sakal / Kehllappen

Lanzettform Neşter şekli Çok sivri uçlu tüy şekli.

Latschen Paçalar Orta parmakları da kapsayan güçlü ayak tüyleri.

Lauf Ayak/ Bacak Ayağın topuk ekleminden parmaklara kadar olan kısmının genel adı.

Lebenskraft Yaşama gücü bkz Dirilik / Vitalität

Legetyp Yumurtacı Yumurta verimi için beslenen ırk.

Locken Lüle Erkek ördeklerde kuyruk üstündeki kavisli tüyler, muskovi ördek hariç.

Lockung Kıvırçık tüylü
1. Tavuk ve cüce tavuklarda dışa kıvrımlı tüyler. Sebastopol kazlarda, 

sarmal, uzun yumuşak tüyler.

Löffelschnabel Kaşık gaga Geniş yukarıya doğru eğik ördek gagası.

Lyraform Lir şekli
Arkaya ve öne eşit dağılımlı sırt hattı olan tavuk ırklarıında vücut şekli 

(Örnek Croad Langshan)

Mähne Yele
Dolgun, biraz kabarık boyun tüyleri, özellikle sakal tüylü tavuklar ve cüce 

sakal tüylü  tavuklarda.

Mantelgefieder Vücüt tüyleri Sırt, eyer, kanat ve yan tüylerin genel ifadesi.

Markant Çarpıcı öne çıkan veya göz alıcı.

Maske Maske
1. Muskovi ördeklerinde tüysüz surat. 2. İspanyol tavuklarında, beyaz, 

krema gibi surat yüzeyi.

Matt Mat Soluk renk.

Maulbeerfarbig Karadut rengi Mavikırmızı dan mavisiyah arası yüz rengi, bazı tavuk ırklarında ibik rengi.

Maulbeerkamm Dut ibik
Enine, kabarık, siğilimsi oluşumlu dikensiz ve dişsiz boncuk ibik şekli. 

Mavikırmızı dan mavisiyah renkleri vardır. (Habeş ırkında)

Mauser Tüy değişimi Tüy değişimi.

Mausergelb Tüy değişim sarısı Henüz tam olarak tüy değişimi tamamlanmamış beyaz tüylerde sarılık.



Mehlige Farbe Ağartılmış (küf beyazı)
Üzeri un ile pudralanmış gibi görünen tüyler. Özellikle kırmızı ve sarı 

tavuklarda.

Mehrfachdorn Çoklu diken
İki veya daha fazla ucu ayrılmış ibik dikeni. (Eleme kusuru, Waatermaalsche 

cüce ırkı hariç.)

Mehrfachsporn Çoklu mahmuz

Ayakların iç tarafından, aynı kökten çıkan çoklu mahmuzlar. Bazı dövüşçü 

ırklarda ve bazı dövüşçü özelliklı taşıyan ırklarda ortaya çıkabilir veya aranır. 

Diğer ırklarda kusurdur.

Melierte farbe Gölgeli renk
1. Bkz Ağartılmış 2. Tek renk olması tercih edilen bölgenin değişik tonlarda 

gölgelemeler içermesi.

Messingfarbe Pirinç rengi Çok açık altın sarısı, genelde kusurdur.

Mittelmeerrassen Akdeniz ırkları
Italyan, Ligorin, Minorka, Endülüs (Andalusier) İspanyol (Spanier) Castellana 

(Kastilianer), Prat, Penedesenca, Empordanesa.

Mohrenkopf Karabaş
Baykuş sakallı (Eulenbart) tavuklarda renk varyasyonu deseni ve Hollanda 

Fizan tavuğunda siyah tepeli beyaz renk varyasyonu.

Moos Yosun
Tek renk olması gereken tüyün, farklı renklerdeki, siyah, düzensiz dağılımı.

Mulde Oluk Dik ibiklerde yanlarda oluşan girintiler veya Gül ibiklerde çöküntüler.

Mutation Mutasyon Atalarında ilgili özellin olmadığı genetik değişimler.

M-zacken M-diş bkz  Çatal ibik / Doppelzacken

Nacken Ense Üst boynun arka tarafı.

Nagel Tırnak
1. Su kuşlarında gaga baklası 2. Kanatlı ırklarında, pençeler için genel ifade.

Napfkamm Dumur ibik
İbiksiz tavuklarda ( Breda ırkı)  et ile doldurulmuş çukur (dumura uğramış 

ibik)

Nasensattel Burun eyeri Fizan tavuklarında, genişlemiş burun deliklerinini yüzeyi.

Nebenschaft Yan şaft

Vücudun kontür tüyleri, alt tüyler bakımından zengin ırklarda (örn. Koşin), 

şaft başlangıcında (yani tüy kökünde) bir yan şaft oluştur.  Kanat 

teleklerinde kuyruk tüylerinde herzaman eksiktir.

Nebensicheln Yan orak tüyleri bkz orak tüyleri / Sicheln

Nebenzacken Yan dişler
Balta ibik ırklarda, düzenli ibik dizilişini engelleyen ibik dişleri. (bkz. Çatal 

ibik)

Negerauge Kömürgöz Koyu renkle çevrelenen siyah renkli iris.

Negergesicht Kara surat Kırmızı yerine siyaha çalan yüz rengi.



Nervzeichnung Sinir desen

Yabani renk, gümüş yabani renk, ve geçiş renkler yabani / gümüşyabani 

,renk gruplarına ait değişik renk varyasyonlarında, açık renk, dar şaft 

deseni.Genellikle sadece sinir de denir.

O-Beine O-bacak
Yukarıdan başlayıp dışa doğru kavisli bacaklar, bunun sonucu olarak dışa 

baskılanan topuk eklemi.

Oberfarbe Üst renk
1. Genel olarak görünen yüzeylerin tüy rengi. 2. Tavuklarda vücüt tüylerinin 

rengi.

Obergefieder Üst tüyler
Tüylerin dokunmadan görünen bölümleri. Bu terim genellikle renk 

bakımından alt tüylerden farklı ilişkiyi açıklar. (bkz. Üst renk)

Ohr Kulak
Duyu organı. Kafanın iki yanındaki duyu delikleri, genellikle küçük tüylerle 

kaplı.

Ohrlappen Kulak lopları Dar, katlanmış kırmızı deri sarkıkları.

Ohrscheiben Kulak diski
Kulak lobuna göre daha geniş ve yuvarlatılmış, pürüzsüz beyaz. Kırmızı ise 

kusurdur.

Pausbacken Tombul yanak
1. Yanak sakalı 2. Thüringer sakallı tavuklar için daha önceleri kullanılan 

tabir.

Peitschenschwanz Kırbaç kuyruk
Uzun, dar kuyruk. Dar ana kuyruk telekleri ve dar orak teleklerinden 

oluşturulur.

Perlauge Inci göz Çok açık renk, fildişi renginde veya beyaz iris.

Perlen Inci / Noktalar

1. Porselen renk varyasyonlarda, siyah son beneklerin içindeki küçük beyaz 

noktalar. 2. Beç tavuklarının tüylerindeki beyaz inciler. 3. Gül ibiklerde tekli 

et beni noktalar.

Perlfeld Inci alanı Erkek yaban ördeğinde (suna) alt ve yan tüyler.

Pfefferung Çillenme
bkz kırçıllı desen / Rieselung, sadece daha kaba nokta şekilli. 2. Tek renk 

tüylerde kusurlu farklı renkli nokta, leke veya benek

Pigment Pigment
Tüylerde, deride, ayaklarda, gagada pençelerde ve iriste rengi veren ana 

madde.

Platte Plaka Su kuşlarında basık düz tepe.

Polster Yastık
Çok yoğun, yumuşak kalça tüyleri, veya çok kabarık eğer tüyleri (Mesela 

Koşin'lerde ırk özelliği fakat genelde kusurdur.)

Primärschwingen Primer kanatlar
bkz. El telekleri/ Handschwingen. Fransızca veya ingilizce dilinde 

Standarttan türetilmiş kelime.

Proportion Oran Büyüklük veya kütlenin karşılaştırılması.



Protuberanz Tümsek
Pado Fizan ve Sultan gibi ırklarda, kalın kafatası yükseltisi, Püsküllü ırklarda 

kusurdur.

Pupille Göz bebeği Gözün yuvarlak (siyah) orta kısmı.

Pupillenveränderung Kedigözü Yuvarlak olmayan göz bebeği cizgi şeklinde veya kıyıları yırtık.

Purpurglanz Mor parlaklık Siyah tüylerin üzerinde mor veya kızılımsı parlaklık..

Putzen Temizleme
Desenin iyileştirilmesi için, tek tük tüylerin derinin hemen üstünden 

kesilmesi.

Quaste Püskül
1. Hindilerin göğsündeki tüy demeti. 2. Araucanas ların kafasındaki tüy 

demeti. Bkz Sorguç tüyleri / Bommeln

Querfalten Çapraz kıvrımlar bkz Sakal / Kehllappen

Quersattel Çapraz eyer Gaga sırtında derinleşme, ırk özelliği örn. Houdan ve La Flèche.

Quetschfalte Buruşuk ibik
1. Balta ibiklerin dibinde başı takip eden şişkinlik. 2. Altsteirer, Sulmtaler, 

Brabanter, Kel Tavuklar ve Püskül tepeli Kaul Tavuklarda  ön ibik şekli.

Quirlhaube Dağınık tepe Dağınık şaç, tüylerin her yöne baktığı tepe tüyleri.

Ramskopf Kanca burun
Su kuşlarında, gaganın üst hattının, hatalı olarak yukarı kavisli olması. 

İstisna yamuk gagalı ördekler).

Rauhfüßigkeit Kıllı ayak
Zayıf ayak tüylenmesi, kısa ve seyrek ayak tüyleri, sadece ayağın dış 

kısmında ve dış parmakta.

Rechteckform Dikdörtgen şekil Dikdörtgen şeklinde, düşük taşınan göğüse sahip gövde şekli.

Regenbogenhaut Iris bkz. Iris.

Rieselung Kırçıllı desen

Vücut ve kanat tüylerinde, narin, küçük siyah lekeler. Ayrıca tavuklarda, 

Yabani renk, gümüş yabani renk, ve geçiş renkler yabani / gümüşyabani 

,renk gruplarında, kanat tüylerinde olur. Mavi varyasyonlarda mavi 

noktalar.

Rosenkamm Gül ibik

Yüzeyi eşit dağılımlı bezeden oluşan, kafaya sıkı oturan et topağı şeklinde 

ibik, üstüde küçük noktalar (inci) .Sonunda ırka göre değişkenlik gösteren 

dikeni vardır.

Rost Pas
Sarı-kahve ve koyu kırmızı-kahve arası renk. Başka renk dizilişlerinde 

kusurdur.

Rotscheckig Kızıl lekeli Kırmızı eyer için eski tabir.

Rudiment Dumur bkz.  Dumur ibik / Napfkamm

Rumpf Gövde vücut; Kafa, boyun, kanatlar ve ayaklar hariç.



Russ Kurum
Tüylerin altı dahil tüm tüy yapısında hatalı siyah, soba kurumu benzeri renk.

Säbelflügel Kılıç kanat Bkz. Dışa dönük kanat / Kippflügel

Sägekamm Testere ibik Eşit olarak arkaya eğimli dişleri olan balta ibik.

Sattel Eyer Sırt ile kuyruk arasındaki tüyler.

Sattelbehang Eyer tüyleri Horozlarda sırt ile kuyruk arasındaki tüylenme.

Sattelfleck Eyer lekesi Ördeklerin gagasındaki farklı renkli lekeler.

Säumung Oya Çevresi farklı renkte olan desen şekli.

Schädel Kafatası Kafanın üst kısmı.

Schaft Şaft Tüyün, kılların yerleştirildiği, kemikimsi ekseni.

Schaftstrich Merkez çizgisi Şaft çizgisini takip eden çift taraflı, farklı renkli dar desen.

Scheitel Başın tepesi 1. Kafanın üst sınırı 2. Tepe tüylerinin istenmeyen şekilde ayrılması.

Schenkel Uyluk
Kalça, kuşlarda vücut derisinini altında saklı olduğu için, standarttaki 

anlamı, tüylü baldırlar.

Scherenflügel Makas kanat
sürekli kol teleklerinin altından çapraz geçen ve dışa taşan el telekleri. 

Puanlama y (yeterli) 90 olarak yapılır.

Schilf Pigment eksikliği Koyu tüylerde, beyaz veya gri leke oluşumu.

Schimmel Küf Kırmızı yüzde beyaz oluşumlar.

Schlappkamm Gevşek ibik Kökünden itibaren bir yana yatık, fazla ince ibik yapraklı , ibik.

Schleppflügel Sarkık kanat çok gelişmiş sarkık kanatlar.

Schleppschwanz Sarkık kuyruk
Tüylerin yere değdiği yada neredeyse değdiği çok düşük kuyruk. Genelde 

kusurdur.

Schlotterkamm Yatık ibik Büyük ibikli tavuklarda yana yatmış tavuk ibiği. Horozlarda kusurdur.

Schmetterling Kelebek
Dolgun kukuletanın önündeki sert ve biraz geniş tüyler, genellikle farklı 

renktedirler. Bu durumda görünmez bir temizliğe müsade edilir.

Schmetterlingskamm Kelebek ibik İki yan yana duran dişli ibik yaprağı olan ibik şekli. ( Houdan).

Schmuckgefieder Takı tüyleri
Horozlarda boyun tüyleri ve eyer  tüyleri, omuzlarda küçük örtü tüyleri 

dahil.

Schnabelbohne Gaga baklası bkz. Bakla /Bohne, Nagel / tırnak

Schnabeldruck Basık gaga Su kuşlarında genelde hatalı olarak eğik gaga sırtı.

Schnabelhöcker Gaga topuzu Çin ve Afrika kazlarında ırk özelliği, diğer ırklarında kusur.

Schnabelnagel Gaga tırnağı bkz. Bakla / Bohne veya tırnak / Nagel

Schnabelwurzel Gaga kökü Gaganın zemini



Schnippe Kelebek bkz. Kelebek / Schmetterling

Schopf Püskül tepe

Küçük sadece arkaya doğru yapılandırılmış takke. Kafada kafatası kamburu 

olmadan oturur. Horozlada daha az dikkat çekicidir. Bazı kaz ırklarında 

sadece ek olarak vardır. Çok büyük, gelişmiş püskül kusur kabul edilir.

Schultern Omuzlar Kanatların üst kısmı (üstkol), küçük kanat örtüsü tüyleri ile kaplıdır.

Schwanzdeckfedern Kuyruk örtü tüyleri

1. Tavukta, kısmen ana kuyruk teleklerini örten, kuyruk yan tüyleri. 2. 

Kuyruğu kapatan, üstteki iki büyük kuyruk teleği. Çoğu kez, hatalı olarak, 

yukarıdaki kuyruk örtüsü tüyleri ana kuyruk olarak görülür.

Schwanzlocke Kuyruk kıvrımı
Suna'larda (Muskovi ördek hariç) üst kuyrukta, yukarı kıvrılmış tüyler. Eksik 

olması kusurdur.

Schwanzlosigkeit Kuyruksuz bkz Kaulbildung/  Kuyruksuz

Schwanzwinkel Kuyruk açısı Sırt hattı ile kuyruk üst çizgisi arasındaki açı.

Schwertdorn Kılıç diken Gül ibik ırklarda, yandan baskılanmış, levha şeklindeki ibik dikeni.

Schwimmhaut Ayak perdesi Ayak parmakları arasında gelişmiş deri perdesi.

Seidenfedern İpeksi tüyler
Kılların yapısının şafta düzenli olarak dağılımlı olmadığı, lime lime 

görünümlü tüyler.

Seitengefieder Yan tüyler bkz. Taşıma Telekleri / Tragefedern

Sicheln Orak tüyleri

1. Ana orak tüyleri: Horoz kuyruğundaki en üstteki iki örtü teleği. 2. Yan 

Orak tüyleri: Horozun, ana kuyruk teleklerini yandan kapatan, eğik, kuyruk 

telekleri .

Silhouette Silüet Vücudun ters ışıkta görünen çevre hattı (Gölge görüntü).

Sohle Taban Ayağın alt kısmı. Bazı ırklarda belli bir renk olması gerekir.

Spaltbrust Göğüs kanalı
Göğüs tüylerinini yanlara açılarak oluk şeklinde görüntü vermesi. Genelde 

kusurdur.

Spaltflügel Ayrık kanat

Bağlantı teleği olmasına rağmen, kol ve el teleklerinde, doğal olmayan, 

büyük boşluk. Puanlama da y 90 verilir. Az tüylü ırklarda tolare edilir. 

Yamato-Gunkei, Ko Shamo)

Spaltschwanz Ayrık kuyruk Üstten bakılınca kuyruk sonuna doğru ikiye ayrılmış kuyruk tüyleri.

Sperberung Guguk desen Çizgi şeklinde desenin daha kaba şekli hafif eğimli, çizgiler çok net değil.

Sperrflügel Ayrık kanat bkz.  Ayrık kanat / Spaltflügel

Spiegel Ayna Ördeklerde, el teleklerindeki renk sapması.



Spitzhaube Sivri tepe
Dik yukarı doğru sivri şekilde şekillenen tepe tüyleri, tüy uçları genelde öne 

doğru eğimlidir.

Sporn Mahmuz
Aykların iç tarafında kemiksi büyüme; Horozlarda talep edilir, tavuklarda 

genelde kusurdur. (İstisna bkz. Çift- veya Çoklu mahmuz).

Sprenkelung Dalgalı desen
Gümüşbeyaz, altınkahverengi veya sarı ana renkte, keskin işaretlenen, 

farklı renkli çapraz bantlar.

Standfreiheit Yer mesafesi

Fark edilir şekilde vücüt tüylerinden dışarı taşmış (tüylenmiş) uyluk. Birçok 

ırkta önemli ırk özelliği. Zemin ile vücudun alt hattının arasındaki mesafe.

Steckdorn Batık diken Gül ibiklerde katlı deri altına sıkışmış (gömülmüş) diken.

Stehkamm Dik ibik bkz. Balta ibik / Einfachkamm

Steilschwanz Dik kuyruk Ana kuyruk teleklerinin neredeyse dimdik durdurğu kuyruk duruşu.

Steissgefieder Kuyruk tüyleri Su kuşlarında kuyruk telekleri.

Steuerfedern Ana kuyruk telekleri

İki cinsiyette de, asıl kuyruk telekleri, kural olarak çift çift altı adet oluşum. 

Göreceli, üstteki yedinci ana kuyruk teleği değildir. Tavukta büyük kuyruk 

örtü tüyüdür ;Horozda Ana Orak teleğidir.

Stirnbein Alın kemiği

Kafa tasının ön sınırı. Göz çukuru ile gaga başlangıcı arasındaki bölge. 

(Kalkık burun delikli veya gagada çapraz eyer olan fizan türlerinden belirgin 

olarak ortay çıkar.)

Stoppeln Ayak kılı
Tüysüz ayaklı olması gereken ırklarda, ayaklarda tek tük tüylenme (kusur).

Stossfeder İtme telekleri Ördeklerde kuyruk telekleri.

Streifung Şeritli desen

Her tüy, mümkün olan eşit dağılımlı değişkenlikte siyah ve keskin hatlı zarif 

mavigri veya açık gri yatay şeritli. Şeritler düz hattı takip eder. Tüy ucu 

herzaman siyahtır.

Strichelung Çizgili desen Dişi gümüş renkli ördeklerde desenin bir parçası.

Strohfarbe Saman rengi Mat, açık sarı renk; genelde kusurdur.

Struppfedern Kıvırcık Tüyler
Arkaya doğru yamuk, kıvırcık tüyler. (Tavuklarda ve cüce tavuklarda lüle 

tüyler denir)

Stulpen Kılıç bkz Akbaba topuklar / Geierfersen

Stützfalten İbik desteği İbik yaprağının altındaki dik yerleşik kırışıklık.

Taschendorn Cep dikeni bkz. Gömülmüş  diken / Steckdorn



Tollbunt Rengarenk

Horoz ve tavuk neredeyse eşit renkli. Üç renkli tüyler % 50 açık 

kırmızıkahve rengi ve diğer herbiri %25 siyah ve beyaz eşit dağılımlı 

renklenme.

Tragefedern Taşıma telekleri Su kuşlarında yan vücut tüyleri ; Yüzerken kanatların ıslanmasını önlerler.

Treppe Merdiven
Hindilerde, kol teleklerinin uç desenleri. Bazı tavuk ve cüce tavuk renk 

varyasyonlarında da görünür.

Trockener kopf Kuru kafa dar, zayıf, uzun yüzlü, kafa. Sıkı kafa tüyleri var ve yanak yok.

Tropfenzeichnung Damla desen
Kolumbiya desenlerde, siyah veya mavi benek gibi desen. Sırtın üst 

kısmında boyun tüylerinin altında olur.

Tuffs Sorguç bkz Sorguç / Bommeln

Tupfenzeichnung Benekli desen Tüylerin sonunda farklı renkli lekeler.

Typ Tip
Vücut şekline göre hayvanın genel görünümü. Taşıma, kafa noktası, duruş, 

aynı zamaanda kuyruk şekli ve duruşu.

Übergang Geçiş Eyer tüyleri tarafından oluşturulan sırt – kuyruk bağlantı hattı.

Überlauf Taşma
Somon renkli tavuklarda, vücüdun belirgin ana renginin, krem rengi 

şekillenen göğüs ve kalça üzerine taşması.

Untergefieder Alt tüyler
Tüylerin görünmeyen kısmı. Genellikle yumuşak tüyleri kastedilir. Tüy 

şaftının yanında ikinci bir şaft gelişimi olabilir.

V-Förmiger Kamm V-Şekilli ibik V-Şeklinde duran boynuz ibik.

Vitalität Dirilik Yaşam gücünü oluşturak faktörlerin tümünün toplam hali.

Vollbart Çember sakal
Genelde yanlarda tombul yanak oluşturan, uzun yuvarlak kesintisiz sakal. 

(Sakallı Thüringer tavuklarında tipik ırk özelliği).

Vorfleisch Ön et
Üst gaga ve ibik başlangıcı arasında yoğun et beni. Aynısı İbiksiz Pado 

Fizan'da üst gaganın kökünde vardır.

Vorkamm Ön ibik İlk dişten önceki ibik yaprağı.

Vorsaum Ön oya
Tüyün oya kısmının önünde ince kenarlık, genellikle orta tüylerin 

rengindedir. Genelde herzaman kusurdur.

Vorwamme Ön çıkıntı Kazlarda ayakların yanlarında gelişen deri kıvrımı. Kusurdur.

Walnusskamm Ceviz ibik
Boncuk ibiğin değişime uğramış şekli. Yüzeyde hafif kıvrımlı ve Habeş 

tavuklarında çapraz katlı olur.

Walzenform Silindir şekil
Dışbükey gelişmiş kanatlar ve kanat destekleri ile altı çizilmiş, yanlardan 

yuvarlatılmış vücut şekli.

Wamme Beşik bkz Beşik/Bauchwamme; Çift beşik/ Doppelwamme ; Gıdık/ Kehlwamme



Weichengefieder Taşıma telekleri bkz. Taşıma telekleri / Tragefedern

Weiß-Rotgezeichnet Kırmızı beyaz desenli
Kırmızı eyerli Yokohama ve Cüce Yokohamalar için kullanılan eski tabirin 

yerine yeni renk tanımı.

Wickelkamm Çapraz ibik

1.İbiğin, önce bir yönde daha sonra diğer yöne yattığı, çok yumuşak ibik 

yaprağındaki hatalı duruş. 2. Altsteirer, Sulmtaler, ve Brabanter 

tavuklarında ırk özelliği. Bkz. Buruşuk ibik / Quetschfalte (Püskül tepeli 

Kaulhuhn tavuk)

Wulstkamm Boncuk ibik
Kafatasının önünde, arkaya uzanmayan, et düğümü .Arka çizgi göz 

hizasından taşmayacak şekilde.

Würfelform Küp şekil Yükseklik, genişlik ve uzunluğun eşit olduğu vücut şekli

X-Beine X-Bacak Topuk ekleminde çok yakın yan yana gelen alt baldır ve ayaklar.

Zacken Dişler
Balta ibiklerde ibik yaprağına oturmuş sivri oluşumlar. Gül ibiklerde çok 

uzun ve sivri dişler kusurdur.

Zapfen Sarkık Hindilerin alınlarındaki et sarkık.

Zehenkrallen Ayak pençeleri bkz. Pençeler / Krallen

Zirkelschlag Daire şekil Bantam horozlarda, ana teleklerin daire şeklinde kıvrılması.

Zügel Dizgin bkz. Göz çizgisi / Augenstrich

Zwiehuhntyp Kombine ırk Hem et hemde yumurta verimi yüksek olan ırklar.


