
EE standardban elfogadott kacsák gyűrűméretei és
színváltozatainak felsorolása

Kacsák Gácsér Tojó
SBI1

F allier kacsa
fehér

18 18

EE
(USA)

amerikai pekingi kacsa
fehér

18 18

GB aylesbury kacsa
fehér

20 20

EE
(IND)

bali kacsa
fehér
minden színben elismert

13 13

F bourbourgi kacsa 18 18
GB campbelli kacsa

khakiszínű
fehér
világos-vadszínű

15 15

EE cayuga kacsa
fekete

16 16

F challansi kacsa 16 16
DK dán kacsa

fehér
fekete partedlivel
vadszínű

18 18

F duclairi kacsa
kék partedlivel
fekete partedlivel

18 18

F estairesi kacsa
fehér

16 16

F francia roueni kacsa
pisztrángszínű

18 18

D gimbsheimi kacsa
kék

18 18

NL görbecsőrű kacsa
fehér
kék-sötétvadszínű
sötétvadszínű
sötét vadszínű partedlivel

14 14

B hüttegemi kacsa
szarkatarka-kék
szarkatarka-fekete

14 14



NL észak-holland fehér partedlis kacsa
sötétvadszínű partedlivel

14 14

D magasan költő kacsa (búbbal és 
bóbitával)
vadszínű
fehér
kék
kék-sárga
kék partedlivel
kék-vadszínű
kék-sötétvadszínű
kék-vadszínű partedlivel
kék-tarka
ezüst-vadszínű
sötét-vadszínű
durván tarka-barnavadszínű
durván tarka-fekete
durván tarka-kék
durván tarka-vadszínű
szarkatarka-vadszínű
szarkatarka-fekete
szarkatarka-kék
vadszínű partedlivel
fekete
fekete partedlivel

12 12

B merchtemi kacsa
fehér

18 18

D német campbell kacsa
barna – sötét vadszínű
fehér

15 15

D német pekingi kacsa
fehér

18 18

GB/D órajnai szarka kacsa
szarkatarka-barna
szarkatarka-fekete
szarkatarka-kék

16 16

GB orpington kacsa
sárga

16 16

NL overbergi kacsa
kékbronz

16 16

EE parlagi kacsa (búbbal és bóbitával)
minden színben és rajzban, mely más kacsafajtáknál, kivéve a
pézsmakacsa színváltozatai, bóbita nélkül elfogadott

16 16

D pomerániai kacsa
barna
fekete
kék

18 18

EE futókacsa 13 13



barna
barna-sötétvadszínű
borsósárga
vadszínű
ezüst-vadszínű
fehér
fekete
kék
kék-pisztrángszínű
kék-sárga
őzbarna-fehértarka
pisztrángszínű
sárga
sárga-fehértarka

GB roueni kacsa
vadszínű
kék-vadszínű
sötétvadszínű

18 18

D szász kacsa
kék-sárga

18 18

S svéd kacsa
fekete partedlivel
gyöngyszürke partedlivel
kék partedlivel

18 18

S svéd sárga kacsa
sárga

18 18

EE smaragd réce
fekete

11 11

GB streicheri kacsa
ezüst-vadszínű

15 15

EE pézsma kacsa
vadszínű
vadszínű partedlivel
kék-vadszínű
gyöngyszürke-vadszínű
barna-vadszínű
barna fehér fejjel
barna-tarka
ezüstszürke-vadszínű
ezüstszürke fehér fejjel
fekete
fekete-tarka
fehér
kék
kék fehér fejjel
kék-tarka sötét szegély nélkül
kék-tarka sötét szegéllyel
gyöngyszürke
gyöngyszürke-fehértarka

22 18



gyöngyszürke fehér fejjel
EE törpe kacsa (búbbal és bóbitával)

vadszínű
vadszínű-tarka
vadszínű partedlivel
kék-vadszínű
ezüst-vadszínű
fehér
fekete
fekete-tarka
fekete partedlivel
kék
kék partedlivel
kék-sárga
sárga
sárgahasú???
sárgahasú-tarka???
barna
barna-vadszínű
barna-vadszínű tarka
tejkaramella színű
sárgahasú
durván tarka-vadszínű
durván tarka-kékvadszínű
barna partedlivel

10 10

NL törpe bóbitás kacsa
minden színben elismert

12 12

I veneto kacsa
vadszínű

18 18

B vorsti kacsa
barna
fehér
fekete
gyöngyszürke
gyöngyszürke-szegélyezett
kék
kék-szegélyezett

16 16

F vouillé-i kacsa
feketebronz
kékbronz

12 12

GB walesi harlekin kacsa
krém-vadszínű

15 15

1  (EE)  hivatkozásában,  zárójelben  a  standard  meghatározó  testület  (SBI-
Standardbestimmende Instanz) országkódja

2 az MGKSz standard bizottsága által elfogadva, EE elfogadásra váró fajta



A BDRG baromfi-standardban leírtak szerint (2019 aug.)
Az EE által elfogadott, elfogadásra váró fajta (2020)
Az EE baromfi szakosztály ritka fajták listájában szereplő fajta (2020)

A táblázat az EE baromfi szakosztályának szakmai dokumentum könyvtárának,

az EE által elismert szárnyasfajták hivatalos gyűrűméreteinek adattáblázatának

(2020),  az  EE  baromfi  szakosztály  ritka  fajok  listájának  (2020),  a  BDRG

baromfistandardban  elfogadott  baromfifajták  (2019.  aug.)  felhasználásával

készült.

A táblázat folyamatos frissítés alatt áll!

Vígh Attila

Díszbaromfi és Víziszárnyas szakosztály elnök


