
EE standardban elfogadott nagytestű tyúkok gyűrűméretei
és színváltozatainak felsorolása

Nagytestű tyúkok Kakas Tyúk
SBI1

EE
(USA)

ameraucana
kék
kék-búzaszínű
sárga
arany-búzaszínű
narancsmellű
fekete
ezüstnyakú
fehér
fehér-búzaszínű

20 18

EE
(USA)

amrock
sávozott

22 20

D alsó rajna vidéki tyúk
nyírfaszínű
kék
kék kendermagos
sárga kendermagos
karvaly kendermagos
fehér feketecolumbia kendermagos

22 20

I anconai tyúk (egyszerű- és rózsástaréj) 
kék-fehértarka
fekete-fehértarka

18 16

E andalúziai
kék-szegélyezett

18 16

UK angol araucana
kék
kék-aranynyakú
kendermagos
karvalyszínű
aranynyakú
gyöngyszürke
fekete
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér
fehér-aranynyakú

18 16

UK angol leghorn (egyszerű- és rózsástaréj)
kék
sárga
kendermagos
aranynyakú
fogolyszínű-szalagozott

18 16



vörös-fehértarka
fekete
fekete-fehértarka
fehér-fekete csapzott tarka (fekete lefolyással)
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér
fehér-aranynyakú
fehér-feketetarka

D annabergi bóbitás borzastyúk
fehér
fekete
fehér-feketetarka

16 14

CH appenzelli szakállas tyúk
kék-szegélyezett
fogolynyakú
fekete

18 16

CH appenzelli hegyes bóbitás
kék
fekete
chamois-fehérpöttyös
arany-feketepöttyös
ezüst-feketepöttyös
citrom-feketepöttyös

16 15

F aquitániai
fekete

20 18

EE araucana
kék
kék-aranynyakú
kék-vörös 
kék-búzaszínű
kék-vadszínű
kendermagos
aranynyakú
arany-búzaszínű
karvalyszínű
gyöngyszürke
fekete
fekete-vörös
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér
fehér-aranynyakú
vadszínű

18 16

B ardenni tyúk
fogolyszínű
kék-arany
kék-aranynyakú
kék-narancsmellű

18 16



aranynyakú
narancsmellű
ezüstszínű
ezüstnyakú
fekete
fekete-arany
fekete-aranyszegélyezett
fekete-ezüst
fekete-ezüstszegélyezett
nyírfaszínű
fehér

B ardenni farkatlan tyúk
(mint az ardenni tyúk)

18 16

EE asil
arany
arany-kék
arany-búzaszínű
ezüst
chamois
fácánbarna
fekete
fekete-fehértarka
fehér
fehér-aranynyakú
kék
kék-sárgatarka
kék-vöröstarka
kék-ezüstnyakú
kék-fehértarka
vöröstarka
sárgatarka
vadszínű

20 18

NL assendelfter tyúk
arany-feketepelyhes
ezüst-feketepelyhes
citrom-feketepelyhes

15 13

E asztúriai tyúk
okker-fehértarka
fekete-fehértarka
fehér

20 18

D augsburgi
fekete
kék-szegélyezett

18 16

EE australorp
fekete
fehér
kék-szegélyezett

22 20

NL bagolyszakállas tyúk
kék-szegélyezett

18 16



chamois
kendermagos
aranylakk
aranypettyes
szerecsenfejű aranybarna
szerecsenfejű fehér
fekete
ezüstlakk
ezüstpettyes
fehér
citromlakk

F barbezieux tyúk
fekete

22 20

NL barneveldi
fekete
fehér
kék
barna-fekete duplaszegélyezett
barna- kék duplaszegélyezett
ezüst- fekete duplaszegélyezett
sötétbarna

20 18

E baszk tyúk
vörös-feketecolumbia
vörös-feketecolumbia kopasznyakkal
vörös-feketecolumbia-kendermagos
fekete
fehér-feketecolumbia

20 18

D bergi kukorékoló
fekete-aranybarna duplázott

20 18

D bergi rezgőtarajú
fekete
fekete-fehér duplázott
fekete-sárga duplázott
kendermagos

18 16

F berry tyúk
fekete

20 18

D bielefeldi
karvaly kendermagos
ezüst-karvaly kendermagos

22 20

F bourboni
fehér-feketecolumbia

20 18

F bourbourgi
fehér-feketecolumbia

22 20

EE borzas tyúk
kék
sárga
kendermagos
aranynyakú

20 18



narancsmellű
vörös
fekete
ezüstnyakú
fehér
fehér-aranynyakú
fehér-feketecolumbia

NL brabanti
fekete
fehér
ezüst
chamois
gyöngyszürke
kendermagos
arany 
arany-kék
kék-szegélyezett

18 16

B brabanti paraszt tyúk
fekete
fehér
fehér-feketecolumbia
fürjszínű
ezüst-fürjszínű
kék
kék-fürjszínű
kék-ezüstfürjszínű
sárga
sárga-feketecolumbia
kendermagos

18 16

EE brahma
fekete
fekete-fehértarka
fehér
fehér-feketecolumbia
fehér-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
sárga-kékcolumbia
ezüstszínű-szalagozott
fogolyszínű-szalagozott
kék
kék-fogolyszínű-szalagozott
kék-ezüstszínű-szalagozott
kék-ezüstszínű-szalagozott narancsháttal
narancsmellű
gyöngyszürke-izabellaszínű-szalagozott
kendermagos
nyírfaszínű

27 24

B brakel
fekete

18 16



fehér
arany
arany fehér
ezüst
ezüst fehér
ezüst kék
kék
citrom
citrom fehér

NL breda
fekete
fehér
fekete-fehértarka
gyöngyszürke
kék-szegélyezett
kendermagos

22 20

F bresse-gauloise
fekete
kék
ezüst-feketepelyhes
fehér (halvány taréjjal)

18 16

B brüdzsi harcos
fekete
fekete-ezüst
fekete-vörös
fehér
aranynyakú
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
narancsmellű
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék aranynyakú
kék narancsmellű
kék-vörös
kék-ezüst
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancsháttal
kék ezüst vörös vállal (kakasnál)

24 22

EE
(USA)

buttercup
arany-fekete pelyhezett
ezüst fekete pelyhezett

18 16

UK campiner
arany
ezüst

18 16

F caumonti
fekete

20 18

F caussade
fekete

16 15



EE
(Ind)

cemani
fekete

18 16

NL chaamsei tyúk
arany
ezüst

18 16

F challansi tyúk
fekete

20 18

EE
(CAN)

chantecler tyúk
fogolyszínű-szalagozott
fehér

22 20

F charollaisi
fehér

22 20

EE
(JP)

chu shamo harcos
nyírfaszínű
kék-tarka
kék-vörös
kék-ezüst
kék-búzaszínű
kék-vadszínű
fácánbarna
kendermagos
aranynyakú
arany-búzaszínű

22 20

EE cochin
kék
kék-fogolyszínű-szalagozott
sárga 
sárga-feketecolumbia
sárga-kendermagos
kendermagos
arany-feketeszegélyezett
fogolyszínű-szalagozott
fekete
fekete-fehértarka
ezüst-feketeszegélyezett
splash
fehér

27 24

F contresi tyúk
fehér-feketecolumbia

18 16

F contentini
fekete

20 18

UK creamlegbar
arany-karvaly kendermagos
ezüst- karvaly kendermagos
krém- karvaly kendermagos

18 16

F crevecoeur
kék
kék-szegélyezett

20 18



gyöngyszürke
kendermagos
fekete
fehér

EE
(USA)

croad-langschan
kék-szegélyezett
fekete
fehér

24 22

EE
(USA)

cubalaya
kék-fahéjszínű
fehér
vadszínű-fahéjszínű

18 16

CZ cseh tyúk
aranynyakú többszörös szegéllyel
ezüstnyakú többszörös szegéllyel
fogolynyakú
fekete
fehér

18 16

DK dán parlagi tyúk
kék fogolynyakú
sárga
kendermagos
fogolynyakú
fekete
fekete arany
fekete ezüst
ezüstnyakú

16 15

DK dán törpe lábú tyúk 16 15
EE

(USA)
delawari tyúk
fehér-feketecolumbia-kendermagos

22 20

TR denizli kukorékoló
fekete
fekete-arany
fekete-ezüst

20 18

EE
(USA)

dominikai
kendermagos

20 18

UK dorking (egyszerű és rózsataréj)
kendermagos
aranynyakú
arany-vadszínű
ezüstnyakú
ezüst-vadszínű
fehér

22 20

NL drentei tyúk
kék-aranynyakú
kék-aranynyakú többszörös szegéllyel
kék-arany
kék-ezüst

15 13



kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú többszörös szegéllyel
karvalyszínű
narancsnyakú
narancsnyakú többszörös szegéllyel
fekete-ezüst
fekete-arany
ezüstnyakú
ezüstnyakú többszörös szegéllyel
ezüstnyakú narancsháttal
fehér-aranynyakú

NL drentei farkatlan tyúk
kék
kék-ezüst
kék-aranynyakú
kék-aranynyakú többszörös szegéllyel
kék-vörös
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú többszörös szegéllyel
sárga-fehér pelyhezett
kendermagos 
aranynyakú
aranynyakú többszörös szegéllyel
arany fekete pelyhezett
karvalyszínű
narancsnyakú
narancsnyakú többszörös szegéllyel
vörös-fekete pelyhezett
fekete
fekete-ezüst
fekete-ezüst
ezüstnyakú
ezüstnyakú többszörös szegéllyel
ezüstnyakú narancsháttal
ezüst-fekete pelyhezett
fehér
fehér-aranynyakú
citrom-fekete pelyhezett

15 13

D drezdai
barna
barna-kékrajzos
fekete
fehér
rozsdás-fogolyszínű

20 18

F elzászi tyúk
kék-szegélyezett
aranynyakú
fekete
fehér

18 16



E empordanesai
kék fogolynyakú
fogolynyakú
krémszínű fekete farokkal
vörös fekete farokkal
sárga fekete farokkal
sárga kék farokkal
sárga fehér farokkal
fehér

18 16

F estairesi tyúk
fekete
fekete-vörös
fekete-ezüst

22 20

NL észak-holland tyúk
kendermagos

22 20

EE
(EGY)

fayoumi
arany-fekete pelyhezett
ezüst-fekete pelyhezett

18 16

B flamand kendermagos
kendermagos

20 18

EE főnix
kék-aranynyakú
aranynyakú
aranyvörös fekete farokkal
narancsnyakú
fekete
ezüstnyakú
ezüstnyakú vörös háttal
fehér
vadszínű

18 16

F francia lazactyúk
kendermagos
ezüst-lazacszínű

24 22

F francia kendermagos
kendermagos

18 16

NL fríz tyúk
kék
sárga-fehérpelyhes
kendermagos
arany-feketepelyhes
vörös-feketepelyhes
vörös-feketepelyhes fehér tollvégekkel
homokszínű
fekete
fekete-fehértarka
ezüst-feketepelyhes
fehér
citrom-feketepelyhes

15 14



F gatinaisi
fehér

20 18

F gauloise
aranynyakú
narancsnyakú

18 16

F gournay
fekete fehér tarka

18 16

D hamburgi
fekete
fehér
vörös
kék
kék-szegélyezett
sárga-fehérpettyes
kendermagos
aranypettyes
arany-kékpettyes
ezüstpettyes
citrompettyes
ezüstlakk
aranylakk

16 15

NL holland bóbitás tyúk (fodrostollú is)
kék-szegélyezett
chamois-fehérszegélyezett
sárga
kendermagos
fekete
fehér
fekete-fehértarka
feketebóbitás fehér
fehérbóbitás kék-szegélyezett
fehérbóbitás kék-fehértarka
fehér bóbitás chamois-fehérszegélyezett
fehérbóbitás sárga
fehérbóbitás kendermagos
fehérbóbitás fekete
fehérbóbitás fekete-fehértarka

18 16

F houdan
kendermagos
gyöngyszürke
fekete
fekete-fehértarka
fehér

20 18

EE indiai harcos
kék-fácánbarna
fácánbarna
sárga
fehér
fehér-fácánbarna (Jubilee)

27 22



EE itáliai (egyszerű és rózsataréj)
kék
kék szegélyezett
kék-aranyszínű
kék-fogolynyakú
kék- fehértarka
sárga
sávozott
arany-kékszegélyezett
aranybarna-porcelánszínű
aranyszínű
arany-feketeszegélyezett
arany-fehérszegélyezett
karvalyszínű
narancsnyakú
gyöngyszürke-narancsnyakú
fogolynyakú
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüstszínű
ezüstnyakú
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
fehér-feketecolumbia

18 16

UK ixworthi
fehér

22 20

B izegemi kendermagos
kendermagos

22 20

EE
(USA)

jersey óriás
kék szegélyezett
fekete
fehér

24 22

EE
(JP)

jittoko
vadbarna

20 18

E kasztíliai
fekete

18 16

EE kaul tyúk (búbbal és bóbitával)
kék
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
sárga
sárga-fehérpelyhes
kendermagos
aranybarna-porcelánszínű
aranyszínű-szalagozott
aranynyakú
arany-feketepelyhes

16 15



arany-feketepettyes
arany-fekete pöttyös
arany-búzaszínű
karvalyszínű
narancsszínű-szalagozott
narancsnyakú
gyöngyszürke
fekete
fekete-fehértarka
ezüstszínű-szalagozott
ezüstnyakú
ezüst-feketepelyhes
ezüst-feketepettyes
ezüst-feketepöttyös
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
vadszínű

NL keletfríz sirály
arany-feketepelyhes
ezüst-feketepelyhes

18 16

F kis észak franciai harcos
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
aranynyakú
aranynyakú fehér tollhegyekkel
arany-búzaszínű
vörös 
fekete
fekete-arany
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
ezüstnyakú fehér tollhegyekkel
fehér
fehér-aranynyakú

16 14

EE
(JP)

koeyoshi
ezüst-vadszínű

22 20

EE kopasznyakú tyúk (egyszerű és rózsataréj)
kék-szegélyezett
barna porclán
sárga
kendermagos
vadasbarna
vörös
fekete
fekete-fehértarka
fehér

20 18

EE koszovói hosszan kukorékoló
fekete

20 18



NL kraienköppe (varjúfejű)
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
aranynyakú
narancsnyakú
ezüstnyakú
fehér-aranynyakú

20 18

EE krüper
kendermagos
fogolynyakú
fekete
fekete-sárgaduplázott
fekete-fehérduplázott
fehér

18 16

F la fleche
kék-szegélyezett
kendermagos
gyöngyszürke
fekete
fehér

20 18

NL lakenfeldi
fehér-feketerajzolattal
fehér-kékrajzolattal

18 16

PL lengyel zöld lábú tyúk
fogolynyakú

18 16

F le mansi
fekete

20 18

F le merleraulti
fekete

20 18

DK legbar
karvalyszínű
ezüst-karvalyszínű

18 16

EE leghorn (egyszerű és rózsataréj)
fehér

18 16

I livorno
kék
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
sárga
sávozott 
aranyszínű
aranynyakú
arany-porcelánszínű
karvalyszínű
narancsnyakú
gyöngyszürke narancsnyakú
fogolynyakú
vörös 

18 16



fekete
ezüstszínű
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér
fehér-aranynyakú
fehér-feketecolumbia
fehér-feketetarka

B lüttichi harcos
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék-aranynyakú
kék-narancsmellű
kék-vörös
kék-ezüst
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancsháttal
aranynyakú
narancsmellű
fekete
fekete-ezüst
fekete-vörös
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér

24 22

F lyoni
fekete

18 16

EE madagaszkári harcos
kék 
arany-búzaszínű
fekete

22 20

EE madras
kék-vöröstarka
kék-búzaszínű
kék-vadszínű
arany-búzaszínű
vöröstarka
vörösnyergelt
vörösnyergelt-búzaszínű
vadszínű

22 20

H magyar tyúk2

fehér
sárga fekete farokkal
kendermagos
fogolyszínű

20 18

EE maláj
kék-búzaszínű
barna-porcelánszínű

24 22



fácánbarna
sárga
kendermagos
aranynyakú
arany-búzaszínű
vörös
fekete
fehér
vörösnyergelt
vadszínű

F mantes
fekete-fehértarka

20 18

F marans
kék-réz
kendermagos
aranybarna
aranynyakú
arany-búzaszínű
fekete
feketearany-kendermagos
fekete-réz
fekete-ezüst
feketeezüst-kendermagos
fehér
fehér-feketecolumbia

22 20

UK marsh daisy
sárga
arany-búzaszínű
fogolynyakú
fekete
fehér

18 16

B mecheleni
kék
kendermagos
fekete
fekete-arany
feketearany-kendermagos
fekete-ezüst
fehér
fehér-feketecolumbia

24 22

EE
(JP)

minohiki
sárga fekete farokkal
arany-búzaszínű
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér

18 16

E minorka (egyszerű és rózsataréj)
kék 
sárga

20 18



sávozott
fekete
fehér

UK modern angol harcos
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék-aranynyakú
kék-narancsmellű
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancsháttal
aranynyakú
arany-búzaszínű
narancsmellű
fekete
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér
vörösnyergelt

20 18

F nagy észak-francia harcos
nyírfaszínű
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
aranynyakú
aranynyakú fehér tollhegyekkel
arany-búzaszínű
vörös 
fekete
fekete-arany
fekete-fehértarka
fehér
fehér-aranynyakú

22 20

EE new hampshire
aranybarna
aranybarna-kékrajzos
fehér

22 20

D német lazac tyúk
kék szegélyezett
kék-lazacszínű
sárga
kendermagos
lazacszínű
fekete
fehér
fehér-feketecolumbia

24 22

D német langschan
kék-szegélyezett
barnamellű
kendermagos

22 20



fekete
fehér

D német birodalmi tyúk
nyírfaszínű
sárga-feketecolumbia
sávozott
arany-feketeszegélyezett
vörös
fekete
ezüst-feketeszegélyezett
fehér
fehér-feketecolumbia

20 18

D német kendermagos
kendermagos

20 18

D német wyandotten
aranynyakú
ezüstnyakú
nyírfaszínú
kék
kék-fogolyszínű-szalagozott
barna-porcelánszínű
sárga
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
sávozott
arany-kékszegélyezett
arany-feketeszegélyezett
arany-fehérszegélyezett
karvalyszínű
lazacszínű
narancsszínű-szalagozott
fogolyszínű-szalagozott
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüstszínű-szalagozott
ezüst-feketeszegélyezett
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia

20 18

UK norfolki szürke tyúk
fekete-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú
aranynyakú

20 18

N norvég jaer tyúk
barna-karvalykendermagos
sárga-karvalykendermagos

16 15

UK óangol fácán tyúk
arany-fekete pöttyös

18 16



ezüst-fekete pöttyös
UK óangol harcos (szakállal is, tyúkfarkú is, búbbal, bóbitával 

farok nélkül is)
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék arany
kék-aranynyakú
kék-narancsmellű
kék vörös
kék ezüst
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú, narancsháttal
kék-búzaszínű
kendermagos
ginger 
aranynyakú
arany-búzaszínű
karvalyszínű
narancsmellű
fogolyszínű, fehér tollhegyekkel
fekete
fekete arany 
fekete vörös
fekete ezüst
fekete-fehér tarka
ezüstnyakú
ezüstnyakú, narancsháttal
ezüst-búzaszínű narancsháttal
splash
fehér
fehér aranynyakú
fehér búzaszínű

20 18

EE
(JP)

onagadori
aranynyakú
aranyvörös fekete farokkal
narancsnyakú
ezüstnyakú
fehér
vadszínű

16 15

SK oravka tyúk
sárgabarna
fekete 
fehér

22 20

EE
(RU)

orloff
kendermagos
mahagóniszínű
vöröstarka
fekete

22 20



fekete-fehértarka
fehér

UK orpington
nyírfaszínű
kék-szegélyezett
barna-porcelánszínű
sárga (egyszerű és rózsataréj)
sárga-kékszegélyezett
sárga-feketeszegélyezett
sávozott
karvalyszínű
fogolyszínű-szalagozott
vörös
csokoládébarna
fekete (egyszerű és rózsataréj)
fekete-fehértarka
ezüst-feketeszegélyezett
splash
fehér
fehér-feketecolumbia

22 20

A óstájer
fehér
vadasbarna

18 16

UK oxfordi harcos (szakállal is. tyúkfarkú is, búbbal és 
bóbitával)
kék
kendermagos
gyömbér
aranynyakú
arany-búzaszínű
karvalyszínű
fogolyszínű fehér tollhegyekkel
fekete
fekete sárgaréz háttal
fekete-arany
fekete-ezüst
ezüstnyakú
ezüstnyakú-narancsháttal
fehér
fehér-aranynyakú

16 14

D palotagrófi harcos
aranynyakú
fehér-aranynyakú

20 18

EE páduai
kék-szegélyezett
chamois-fehérszegélyezett
kendermagos
arany-feketeszegélyezett
gyöngyszürke

18 16



fekete
ezüst-feketeszegélyezett
színes (pompásan tarka)
fehér

F pavilly
fekete

20 18

EE
(RU)

pavlov tyúk
arany-feketepöttyös
fekete
ezüst-feketepöttyös
fehér

18 16

E penedesenca
arany-búzaszínű
karvalyszínű
fogolyszínű-szalagozott
fekete

18 16

I piemonti tyúk
sárga kék farokkal
sárga fekete farokkal

18 16

EE
(USA)

plymouth rock
kék
sárga
sárga-feketecolumbia
sávozott
fogolyszínű-szalagozott
fekete
ezüstszínű-szalagozott
fehér
fehér-feketecolumbia

22 20

I polverara
fekete
fehér

18 16

E prat
világos-aranybarna
fehér

20 18

D ramelslohi
sárga
fehér

20 18

UK redcap (pirossapkás)
arany-feketepöttyös

20 18

D rajnavidéki
kék-szegélyezett
kék-fogolynyakú
kendermagos
karvalyszínű
narancsnyakú
fogolynyakú
fekete

18 16



ezüstnyakú
fehér
fehér-feketecolumbia

EE
(USA)

rhode islandi (egyszerű és rózsataréj)
vörös
fehér

22 20

D szász tyúk
sárga
kendermagos
fekete
fehér

20 18

EE
(JP)

satsumadori
fekete
ezüstnyakú narancsháttal
ezüst-vadszínű
fehér
vadasbarna

20 18

NL schijndelaar
fehér

18 16

S svéd fekete tyúk
fekete

16 15

CH svájci tyúk
fehér

20 18

EE selyemtyúk (szakállal is)
kék
sárga
kendermagos
gyöngyszürke
vörös
csokoládébarna
csokoládébarna-kendermagos
fekete
ezüst-vadszínű
splash
fehér
fehér-feketefoltos
vadszínű

16 16

EE
(JP)

shamo
nyírfaszínű
kék
kék-tarka
kék-aranynyakú
kék-vörös
kék-ezüst
kék-búzaszínű
kék-vadszínű
fácánbarna
kendermagos
aranynyakú

24 22

http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/Schijndelaarhuhner.pdf


arany-búzaszínű
narancsmellű
vörös
vöröstarka
fekete
fekete-vörös
fekete-ezüst
fekete-fehértarka
ezüst-búzaszínű narancsháttal
ezüst-vadszínű
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
fehér-feketetarka
vadszínű

EE
(JP)

shokoku
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér

18 16

I szicíliai
kék
aranynyakú
fekete
fehér

18 16

E spanyol 
fekete

18 16

E spanyol harcos (tyúkfarkú, farok nélküli is)
kék
kék-sárgatarka
kék-aranynyakú
kék-vörös
kék-vörös tarka
kék ezüst
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancs háttal
kék-ezüstbúzaszínű narancs háttal
kék-fehértarka
kék-búzaszínű
sárgatarka
sárga fekete farokkal
kendermagos
aranynyakú
arany-búzaszínű
karvalyszínű
vöröstarka
fekete
fekete-vörös
fekete-ezüst
fekete-fehértarka
ezüstnyakú

16 14



ezüstnyakú narancs háttal
ezüstbúzaszínű narancs háttal
splash
fehér
fehér-aranynyakú
fehér-búzaszínű

CZ sumavanka
sárga

20 18

D sundheimi
fehér-feketecolumbia

22 20

UK sussex
barna-porcelánszínű
sárga-feketecolumbia
szürkeezüst
vörös-feketecolumbia
fehér
fehér-kékcolunbia
fehér-feketecolumbia
vadasbarna

22 20

D szász tyúk
sárga
kendermagos
fekete
fehér

20 18

A szulmvölgyi (sumtaler)
kék-búzaszínű
arany-búzaszínű
ezüst-búzaszínű narancsháttal
fehér

20 18

EE szultán tyúk
fehér
fekete

18 16

EE szumátrai
kék-szegélyezett
fekete
fekete-vörös
fehér
vadszínű

18 16

EE szudáni harcos
fekete
arany-búzaszínű

20 18

D thüringiai szakállas tyúk
kék-szegélyezett
chamois-fehér pöttyös
sárga
kendermagos
arany-fekete pöttyös
fogolynyakú

18 16



fekete
ezüst-fekete pöttyös
fehér

B tirlemonti harcos
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék-aranynyakú
kék-narancsmellű
kék-vörös
kék-ezüst
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancsháttal
kék-búzaszínű
kendermagos
aranynyakú
arany-búzaszínű
narancsmellű
fekete
feketearany-kendermagos
fekte-ezüst
fekete-vörös
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
weiß

24 22

EE
(JP)

tomaru
fekete

20 18

EE
(JP)

totenko
aranynyakú

16 15

EE
(JP)

tuzo
kék
kendermagos
arany-búzaszínű
fekete
fekete-fehértarka
fehér

16 15

I valdarno
fekete

18 16

D vogtvidéki 18 16
D vorwerk tyúk

kék-rajzolatú
fekete rajzolatú

20 18

NL welsumi
kék-rozsdafogoly
narancsszínű
gyöngyszürke-narancsszínű
rozsdás-fogolyszínű
ezüstszínű

20 18



D westfáliai tojó tyúk
arany
ezüst

18 16

EE wyandotten
aranynyakú
ezüstnyakú
kék
kék-fogolyszínű-szalagozott
kék-ezüstszínű-szalagozott
barna-porcelánszínű
sárga
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
sávozott
arany-kékszegélyezett
arany-feketeszegélyezett
arany-fehérszegélyezett
karvalyszínű
narancsszínű-szegélyezett
fogolynyakú-szegélyezett
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüstszínű-szalagozott 
ezüst-kékszegélyezett
ezüst-feketeszegélyezett
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia

20 18

EE
(JP)

yakido
fekete

20 18

EE
(JP)

yamato gunkei
kék
kék-búzaszínű
kendermagos
arany-búzaszínű
vöröstarka
fekete
fekete-fehértarka
ezüst-búzaszínű
fehér
vadszínű

22 18

EE
(JP)

yokohama
fehér-vörös rajzolatú
fehér

18 16

B zottegemer tyúk
arany
ezüst
citrom

18 16



H Zsippó szépe2

fekete
kék
fehér
vörös
kendermagos

20 18

1  (EE)  hivatkozásában,  zárójelben  a  standard  meghatározó  testület  (SBI-
Standardbestimmenden 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


