
EE standardban elfogadott törpe tyúkok gyűrűméretei és
színváltozatainak felsorolása

Törpe tyúkok Kakas Tyúk
SBI1

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

14 12

GB angol törpe leghorn
kék
sárga
aranynyakú
fogolyszínű-szalagozott
vörös fehér pöttyekkel
fekete
fekete-fehértarka
fehér-fekete csapzott tarka (fekete lefolyással)
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér

15 13

B antwerpeni szakállas törpe
kék
kék-szegélyezett
kék-aranynyakú
kék-ezüstfürjszínű
kék-fürjszínű
kék-fehértarka
barna
sárga
sárga fekete farokkal
sárga fehér pöttyökkel
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
kendermagos
aranynyakú
arany-porcelánszínű
izabella-porcelánszínű
citrom-porcelánszínű
narancsnyakú

11 10



gyöngyszürke
gyöngyszürke-fürjszínű
gyöngyszürke-ezüstfürjszínű
gyöngyszürke-fehértarka
vörös
vörös-porcelánszínű
fekete
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüst-feketeszegélyezett
ezüst-fürjszínű
fürjszínű
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia
vörösnyergelt

CH appenzelli törpe szakállas tyúk
fogolynyakú 
fogolyszínű
fekete

13 11

NL appenzelli törpe hegyesbóbitás
arany-fekete pöttyös
ezüst-fekete pöttyös

13 11

B ardenni törpe farkatlan tyúk
nyírfaszínű
kék-nyírfaszínű
kék-ezüst
aranynyakú
narancsmellű
narancsnyakú
fekete
fekete-arany
fekete-aranyszegélyezett
fekete-ezüst
fekete-ezüstszegélyezett
ezüstnyakú
fehér

12 10

GB bantam
nyírfaszínű
kék-szegélyezett
kék-aranynyakú
kék-fehértarka
sárga
sárga fehér pöttyökkel
sárga-feketecolumbia
kendermagos
aranynyakú
arany-porcelánszínű
karvalyszínű

11 9



narancsmellű
narancsnyakú
gyöngyszürke
gyöngyszürke-karvalykendermagos
fekete
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
fehér
fehér-kékcolumbia
vörösnyergelt
fehér-feketecolumbia
vadszínű
citrom-porcelánszínű

B bassett
kék
kék-szegélyezett
kék-ezüstfürjszínű
kék-fürjszínű
sárga
sárga fekete farokkal
sárga-feketecolumbia
arany-kékporcelánszínű
aranyszínű
aranynyakú
arany-porcelánszínű
gyöngyszürke
gyöngyszürke-ezüstfürjszínű
gyöngyszürke-fürjszínű
fekete
ezüstnyakú
ezüst-fürjszínű
ezüst-vadszínű
fürjszínű
vadszínű
fehér
fehér-feketecolumbia

14 12

B belga törpetyúk
kék
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancsháttal
aranynyakú
arany-búzaszínű
narancsnyakú
fekete
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
ezüst-búzaszínű narancsháttal
fehér
fehér-aranynyakú

11 10



D bergi törpe kukorékoló
fekete-aranybarna duplázott

15 13

D bergi törpe rezgőtarajú
fekete-fehér duplázott

15 13

D bielefeldi törpe karvalytyúk
karvaly kendermagos
ezüst-karvaly kendermagos

15 13

B boosvoordi szakállas törpe
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék-szegélyezett
kék-arany
kék-narancsmellű
kék-ezüst
kék-ezüstfürjszínű
kék-fürjszínű
kék-fehértarka
sárga
sárga-kékcolumbia
sárga fehér pöttyökkel
sárga-feketecolumbia
kendermagos
aranynyakú
arany-porcelánszínű
izabella-porcelánszínű
narancsmellű
gyöngyszürke
gyöngyszürke-ezüstfürjszínű
gyöngyszürke-fehértarka
vörös
fekete
fekete-arany
fekete-ezüst
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüst-porcelánszínű
ezüst-fürjszínű
fürjszínű
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia
fehér-fürjszínű
fehér-citromfürjszínű
citrom-porcelánszínű

11 10

B brabanti törpe parasztyúk
kék
kék-fürjszínű
kék-ezüstfürjszínű

12 11



sárga
sárga-feketecolumbia
gyöngyszürke-ezüstfürjszínű
gyöngyszürke-fürjszínű
fekete
ezüst-fürjszínű
fürjszínű
fehér
fehér-feketecolumbia

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

16 14

EE burmai törpetyúk
fekete

15 13

EE
(JP)

chabo (szakállal is, tyúkfarkú is, sima, selyem és 
fodrostollú, farok nélküli is)
nyírfaszínű (sötét arccal is)
kék (sötét arccal is)
kék fehér pettyes
kék-nyírfaszínű
kék-szegélyezett
kék-aranynyakú
kék-narancsmellű (sötét arccal is)
kék-búzaszínű
sárga
sárga kék farokkal
sárga fekete farokkal
sárga fehér pöttyökkel
sárga-feketecolumbia
kendermagos
arany-kékporcelánszínű
aranynyakú
arany-porcelánszínű
arany-búzaszínű
szürkeezüst

13 11



világossárga
narancsmellű (sötét arccal is)
narancs-búzaszínű
gyöngyszürke
gyöngyszürke-kendermagos
gyöngyszürke fehér pöttyökkel
fogolyszínű-szalagozott
vörös
vörösvállú
vörös fehér pöttyökkel
csokoládébarna
csokoládébarna fehér pöttyökkel
fekete (sötét arccal is)
fekete fehér pöttyökkel
fekete-arany
fekete-ezüst
ezüstszínű-szalagozott
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
ezüst-búzaszínű
fehér
fehér-aranynyakú
fehér kék farokkal
fehér fekete farokkal

EE
(JP)

chibi
kék
kék-búzaszínű
sárga fekete farokkal
kendermagos
arany-búzaszínű
vöröstarka
ezüst-búzaszínű narancsháttal
fekete
fekete-fehértarka
fehér
fehér fekete farokkal

15 13

CZ cseh törpetyúk
aranynyakú többszörös szegéllyel
ezüstnyakú többszörös szegéllyel
fogolynyakú

13 11

DK dán törpe parlagi tyúk
sárga
kendermagos
fogolynyakú
fekete-arany
fekete-ezüst
fekete
ezüstnyakú
fehér

13 11



B doorniki törpetyúk
háromszínű tarka

13 11

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

13 11

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

13 11

NL eikenburgi 11 9



fehér
fekete

B everbergi szakállas törpe
kék
kék-szegélyezett
kék-fürjszínű
kék-ezüstfürjszínű
kék-fehértarka
sárga
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
sárga fehér pöttyökkel
kendermagos
aranynyakú
arany-porcelánszínű
izabella-porcelánszínű
gyöngyszürke
gyöngyszürke-fehértarka
gyöngyszüeke-fürjszínű
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüstnyakú-fürjszínű
fürjszínű
fehér
fehér-fürjszínű
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia

15 14

F északfrancia törpe harcos 
kék-aranynyakú
aranynyakú
arany-búzaszínű
vörös
fekete-vörös
fekete-ezüst
ezüstnyakú
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)

14 12

NL északholland törpetyúk
kendermagos

13 11

F flamand törpe kendermagos
kendermagos

14 12

D frankfurti törpetyúk
fehér-feketecolumbia

16 15

NL groningeni törpe sirály
arany-feketepelyhes
ezüst-feketepelyhes
citrom-feketepelyhes

13 11



B grübbi szakállas törpe
kék
kék-szegélyezett
kék-aranynyakú
kék-fürjszínű
kék-ezüstfürjszínű
kék-fehértarka
sárga
sárga fehér pöttyekkel
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
kendermagos
aranynyakú
arany-porcelánszínű
izabella-porcelánszínű
gyöngyszürke
gyöngyszürke-fürjszínű
gyöngyszürke-ezüstfürjszínű
gyöngyszürke-fehértarka
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüst-feketeszegélyezett
ezüst-fürjszínű
fürjszínű
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia
fehér-aranynyakú

11 10

NL holland törpetyúk
nyírfaszínű
kék
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
ezüstnyakú-dun
kék-ezüstnyakú narancsháttal
kék-narancsnyakú
kék-fürjszínű
kék-búzaszínű
sárga
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
kendermagos
aranynyakú
arany-porcelánszínű
arany-búzaszínű
karvalyszínű
lazacszínű
narancsnyakú

10 9



gyöngyszürke
gyöngyszürke-kendermagos
gyöngyszürke-ezüstfürjszínű
fekete
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüstnyakú-narancsháttal
ezüst-fürjszínű
ezüst-búzaszínű
fürjszínű
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
citrom-porcelánszínű

HR horvát törpetyúk
aranynyakú
vöröstarka
fekete
fekete-fehértarka
fehér

13 11

GB indiai törpe harcos
kék-fácánbarna
fácánbarna
vörös-fehérszegélyezett
fehér
fehér-fácánbarna (Jubilee)

18 15

F jávai törpetyúk
narancsnyakú
fogolynyakú

15 13

NL keletfríz törpe sirály
sárga-fehérpelyhes
arany-kékpelyhes
arany-feketepelyhes
ezüst-kékpelyhes
ezüst-feketepelyhes

13 11

EE
(JP)

ko shamo
kék
kék-búzaszínű
sárga fekete farokkal
kendermagos
arany-búzaszínű
vöröstarka
fekete
fekete-vörös
fekete-fehértarka
ezüst-búzaszínű
fehér
fehér fekete farokkal

13 11



vörösnyergelt-búzaszínű
EE lábtollas törpetyúk (szakállal is)

nyírfaszínű
kék
kék-szegélyezett
kék-fehér pöttyökkel
kék-aranynyakú
sárga
sárga fehér pöttyökkel
sárga-feketecolumbia
sávozott
arany-kékporcelánszínű
aranynyakú
arany-porcelánszínű
izabella-porcelánszínű
izabella-fehérporcelánszínű
karvalyszínű
narancsmellű
narancsnyakú
gyöngyszürke
gyöngyszürke fehér pöttyökkel
vörös
vörös fehér pöttyökkel
fekete
fekete fehér pöttyökkel
ezüstnyakú
ezüstnyakú-narancsháttal
ezüst-porcelánszínű
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia
vörös-aranynyakú 
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
citrom-porcelánszínű
citrom-kék porcelánszínű

16 15

B lüttichi törpe 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

16 14



ezüstnyakú
ezüstnyakú-narancsháttal
fehér

EE
(JP)

maruha-chabo
fekete fehér pöttyökkel

13 11

I mericanel törpetyúk
aranynyakú
ezüstnyakú
fekete
fehér
fehér-aranynyakú

11 10

GB modern angol törpe harcos
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék-aranynyakú
kék-narancsmellű
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancsháttal
kendermagos
aranynyakú
arany-búzaszínű
gyömbér
karvalyszínű
narancsmellű
fogolyszínű fehér tollhegyekkel
csokoládébarna
fekete
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
ezüst-búzaszínű
fehér
vörösnyergelt

11 10

EE
(JP)

nanking törpetyúk (egyszerű és rózsataréjjal)
sárga fekete farokkal

12 10

EE
(JP)

nankin shamo
aranynyakú
arany-búzaszínű
fekte
ezüstnyakú
fehér

13 11

N norvég törpe jaer tyúk
barna-kendermagos
sárga-kendermagos

13 11

D német törpetyúk
nyírfaszínű
kék-szegélyezett
kék-aranynyakú

13 11



kék-narancsnyakú
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancsháttal
sárga
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
aranynyakú
arany-porcelánszínű
izabella-gyöngyszürkecolumbia
narancsnyakú
gyöngyszürke
fekete
fekete-arany
fekete-narancs
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
splash
fehér
fehér-kékcolumbia
vörösnyergelt
fehér-feketecolumbia
vadszínű
citrom-feketecolumbia

D német törpe lazactyúk
kék szegélyezett
kék-lazacszínű
sárga
sárga-feketecolumbia
kendermagos
lazacszínű
fekete
fehér
fehér-feketecolumbia

16 15

D német törpe langschan
nyírfaszínű
kék-nyírfaszínű
kék-szegélyezett
kék-narancsmellű
sárga
sávozott
narancsmellű
vörös
fekete
fehér
fehér-feketecolumbia

15 13

D német törpe birodalmityúk
nyírfaszínű
barna-porcelánszínű
sárga-feketecolumbia

15 13



sávozott
narancsmellű
rozsdás-fogolyszínű
vörös
fekete
ezüst-feketeszegélyezett
fehér
fehér-feketecolumbia
fehér-kékcolumbia

D német törpe kendermagos
kendermagos

15 13

német törpe wyandotten
kék-ezüstnyakú
aranynyakú
narancsnyakú
ezüstszínű
nyírfaszínű
kék
kék-fogolynyakú szalagozott
kék-ezüstnyakú szalagozott
barnaszalagozott
barna-porcelánszínű
sárga
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
sárga-feketeszegélyezett
sárga-fehérkendermagos
sávozott
arany-kékszegélyezett
arany-feketeszegélyezett
arany-fehérszegélyezett
karvalyszínű
lazacszínű
narancsszínű-szalagozott
gyöngyszürke
fogolyszínű-szalagozott
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüstszínű-szalagozott
ezüst-feketeszegélyezett
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia

15 13

GB óangol törpe fácántyúk
arany-fekete pöttyös
ezüst-fekete pöttyös

13 11

GB óangol törpe harcos
nyírfaszínű

13 11



kék
kék-aranynyakú 
kék sárgaréz háttal
kék-nyírfaszínű
kék-aranynyakú
kék-narancsmellű
kék-vörös
kék-ezüst narancsháttal
kék-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú narancsháttal
kék-búzaszínű
kendermagos
ginger
aranynyakú
arany-búzaszínű
karvalyszínű
narancsmellű
fogolyszínű fehér tollhegyekkel
fogolynyakú
fekete
fekete sárgaréz háttal
fekete-vörös
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
ezüst-búzaszínű
splash
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
fehér-búzaszínű

EE
(JP)

ohiki
aranynyakú
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fekete
fehér

13 11

EE
(CH)

pekingi törpetyúk
nyírfaszínű
kék
sárga
kendermagos
gyöngyszürke
fogolyszínű-szalagozott
fekete
fekete-fehértarka
ezüstszínű-szalagozott
fehér
fehér-feketecolumbia

16 15

F pictave
aranynyakú

14 12



D ruhlai törpe farkatlantyúk (szakállal is)
nyírfaszínű
kék
kék-aranynyakú
sárga
sárga fehér pöttyökkel
sárga-feketecolumbia
sávozott
aranynyakú
arany-porcelánszínű
izabella-porcelánszínű
gyöngyszürke
gyöngyszürke fehér pöttyökkel
vörös
vörös fehér pöttyökkel
fekete
fekete fehér pöttyökkel
ezüstnyakú
színes
fehér
fehér-feketecolumbia
citrom-porcelánszínű

16 15

B sárga mehaigner
sárga fekete farokkal

14 12

GB sebright
chamois-fehérszegélyezett
arany-feketeszegélyezett
krémfehér-szürkeszegélyezett
ezüst-feketeszegélyezett
citrom-feketeszegélyezett

11 9

EE
(Malaysia)

serama
kék
kék-fehér tarka
bronz
bronz-fehér tarka
bronz-aranybúzaszínű
bronz-aranybúzaszínű-tarka
bronz-ezüstbúzaszínű
krém-búzaszínű
sárga, fekete farokkal
arany, bronz farokkal
arany, bronz farokkal-szegélyezett
arany, bronz farokkal-ezüstnyakú
arany, bronz farokkal ezüstnyakú-szegélyezett
arany, bronz farokkal ezüstnyakú-duplaszegélyezett
arany-búzaszínű
világosbúzaszínű-tarka
vörös, fekete farokkal
fekete

10 9



fekete-fehér tarka
ezüst, bronz farokkal-segélyezett
ezüst-búzaszínű
ezüstbúzaszínű-tarka
fehér
búzaszínű-tarka

S skót törpe harcos
fekete
fehér
kendermagos

15 13

S svéd törpetyúk
arany-búzaszínű
fogolynyakú

11 9

D sziámi törpe selyemtyúk
fehér

12 12

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

16 14

D thüringiai törpe szakállastyúk
kék-szegélyezett
chamois fehér pöttyös
sárga
kendermagos
arany kék pöttyös
arany fekete pöttyös
fogolyszínű
vörös
fekete
ezüst fekete pöttyös
fehér

13 12



B ükkeli szakállas törpe
kék
kék-szegélyezett
kék-ezüstfürjszínű
kék-fürjszínű
kék-fehértarka
sárga
sárga fekete farokkal
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
sárga fehér pöttyökkel
kendermagos
aranynyakú
arany-porcelánszínű
izabella-porcelánszínű
gyöngyszürke
gyöngyszürke-fehértarka
gyöngyszürke-fürjszínű
vörös
fekete
fekete-fehér tarka
ezüstnyakú
ezüst-fürjszínű
fürjszínű
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia

15 14

B watermaali szakállas törpe
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék-szegélyezett
kék-arany
kék-narancsmellű
kék-ezüst
kék-ezüstfürjszínű
kék-fürjszínű
kék-fehértarka
sárga
sárga fekete farokkal
sárga fehér pöttyekkel
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
kendermagos
aranynyakú
arany-kékporcelánszínű
arany-porcelánszínű
izabella-porcelánszínű
narancsmellű
gyöngyszürke

11 10



gyöngyszürke-ezüstfürjszínű
gyöngyszürke-fehértarka
vörös
fekete
fekete-arany
fekete-ezüst
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüst-porcelánszínű
ezüst-fürjszínű
fürjszínű
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia
fehér-fürjszínű
fehér-citromfürjszínű
citrom-porcelánszínű

D törpe alsó rajnai vidéki tyúk
nyírfaszínű
kék
kék-nyírfaszínű
kék-narancsmellű
kékkendermagos
sárgakendermagos
karvalyszínű
narancsmellű

15 13

EE
(USA)

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

14 12

D törpe amrock
sávozott

15 13

NL törpe ancona (egyszerű és rózsataréj)
kék-fehértarka
fekte-fehértarka

13 11

D törpe andalúz
kék-szegélyezett

13 11

D törpe araucana
kék
kék-aranynyakú
kék-búzaszínű
kék-vadszínű
kendermagos
aranynyakú

13 11



arany-búzaszínű
karvalyszínű
gyöngyszürke
vöröstarka
fekete
fekete-vörös
ezüstnyakú
ezüstnyakú-narancsháttal
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
vadszínű

B törpe ardenni
nyírfaszínű
kék-nyírfaszínű
kék-ezüst
aranynyakú
narancsmellű
narancsnyakú
fekete
fekete-arany
fekete-aranyszegélyezett
fekete-ezüst
fekete-ezüstszegélyezett
ezüstnyakú
fehér

12 10

D törpe asil
kék-sárgatarka
kék-vöröstarka
kék-ezüstnyakú
sárgatarka
aranynyakú
arany-búzaszínű
vöröstarka
vörös-fehértarka
fekete
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)

15 13

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

11 10

D törpe augsburgi
fekete

13 11

D törpe australorp
kék-szegélyezett
dun
fekete

15 13



splash
fehér

NL törpe bagolyszakállas tyúk
kék-szegélyezett
chamois
kendermagos
aranylakk
arany-fekete pettyes
szerecsenfejű aranybarna
szerecsenfejű fehér
gyöngyszürke-ezüstlakk
fekete
ezüstlakk
ezüst-fekete pelyhes
fehér

13 11

D törpe barneveldi
kék
barna-kékduplaszegélyezett
barna-feketeduplaszegélyezett
sötétbarna
karvalyszínű
fekete
ezüst-feketeduplaszegélyezett
fehér

15 13

EE törpe borzastyúk
kék
sárga
aranynyakú
kendermagos
narancsmellű
vörös
fekete
ezüstnyakú
fehér
fehér-ezüstnyakú
fehér-feketecolumbia

15 13

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

13 11

EE törpe brahma
nyírfaszínű
kék
kék-fogolyszínű szalagozott

18 16



kék-ezüstszínű szalagozott narancsháttal
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
kendermagos
izabella-gyöngyszürke szalagozott
narancsmellű
gyöngyszürke-ezüstszínű szalagozott
fogolyszínű-szalagozott
vörös-kékcolumbia
fekete
ezüstszínű-szalagozott
ezüstszínű-szalagozott narancsháttal
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia

D törpe brakel
kék
arany
arany-fehér
fekete
ezüst
ezüst-fehér
fehér
citrom

14 12

NL törpe breda 
kék-szegélyezett
kendermagos
fekete
fehér

16 14

USA/GB törpe buttercups
arany fekete pelyhezett
ezüst fekete pelyhezett

13 11

GB törpe campiner
arany
ezüst

13 11

F törpe caumonti
fekete

14 12

EE
(CAN)

törpe chantecler tyúk
fogolyszínű-szalagozott
fehér

14 12

EE törpe cochin (fodrostollú is)
kék-aranynyakú
aranynyakú
ezüstnyakú
nyírfaszínű
kék
kék-ezüstbúzaszínű narancsháttal
kék-fehértarka
bobtailszínű

16 15



barna-szalagozott
sárga
sárga-kékcolumbia
sárga-kendermagos
sárga fehér pöttyökkel
sárga-feketecolumbia
kendermagos
arany-kékporcelánszínű
arany-porcelánszínű
arany-fekete szegélyezett
arany-búzaszínű
karvalyszínű
lazacszínű
narancsmellű
gyöngyszürke
gyöngyszürke-kendermagos
gyöngyszürke-fehértarka
gyöngyszürke-szalagozott
vörös
csokoládébarna
fekete
fekete-arany
fekete-ezüst
fekete-fehértarka
ezüst-fekete szegélyezett
ezüstszínű-szalagozott
ezüst-búzaszínű narancsháttal
splash
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia

D törpe crévecoeur
fekete

15 13

EE
(USA)

törpe croad-langschan
kék-szegélyezett
fekete
fehér

16 15

D törpe dominikai
kendermagos

15 13

GB törpe dorking
kendermagos
ezüstnyakú
ezüst-vadszínű
fehér
vadszínű

15 14

D törpe drezdai
kendermagos
barna
barna-kékrajzolatú

15 13



rozsdás-fogolyszínű
fekete
fehér

F törpe elzászi
kék-szegélyezett
aranynyakú
fekete
fehér

14 12

D törpe főnix
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
sárga fekete farokkal
aranynyakú
narancsnyakú
fekete
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
fehér
vadszínű

13 11

NL törpe fríztyúk
kék
sárga-fehérpelyhes
kendermagos
arany-feketepelyhes
vörös-feketepelyhes fehér tollvégekkel
vörös-feketepelyhes
fekete
fekete-fehértarka
ezüst-feketepelyhes
fehér
citrom-feketepelyhes

13 11

F törpe gatinaisi
fehér

14 12

F törpe gournay
fekete fehér tarka

12 10

NL/D törpe hamburgi
kék-szegélyezett
sárga-fehérpettyes
kendermagos
arany-kékpettyes
aranylakk
aranypettyes
fekete
ezüstlakk
ezüstpettyes
fehér
citrompettyes
citrom-kékpettyes

13 12

EE törpe holland bóbitástyúk (fodrostollú is) 13 11



kékszegélyezett
kendermagos
fekete
feketebóbitás fehér
fekete-fehértarka
fehérbóbitás kék-szegélyezett
fehérbóbitás kék-fehértarka
fehérbóbitás sárga
fehérbóbitás kendermagos
fehérbóbitás keki
fehérbóbitás vörös
fehérbóbitás csokoládébarna
fehérbóbitás csokoládébarna-fehértarka
fehérbóbitás fekete
fehérbóbitás fekete-fehértarka
fehérbóbitás fehér

GB törpe houdan
kendermagos
gyöngyszürke
fekete
fekete-fehértarka
fehér

14 12

D törpe itáliai (egyszerű és rózsataréj)
kék
kék-aranyszínű
kék-aranynyakú
kék-fogolynyakú
sárga
sárga-feketecolumbia
sárgakendermagos
sávozott
arany-kékszegélyezett
aranybarna-porcelánszínű
aranyszínű
aranynyakú
arany-feketeszegélyezett
arany-fehérszegélyezett
karvalyszínű
lazacszínű
narancsszínű
narancsnyakú
gyöngyszürke-narancsszínű
fogolynyakú
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüstszínű
ezüstnyakú
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)

13 11



fehér-feketecolumbia 
GB törpe ixworthi

fehér
15 13

D törpe kasztíliai
fekete

13 11

EE törpe kaultyúk (búbbal és bóbitával)
kék
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
barna
chamois-fehérpelyhes
sárga
sárga-fehérpelyhes
kendermagos
aranybarna-porcelánszínű
aranyszínű-szalagozott
aranynyakú
arany-feketepelyhes
arany-feketefoltos
arany-feketepettyes
arany-búzaszínű
narancsszínű-szalagozott
narancsnyakú
gyöngyszürke
porcelánszínű
fekete
fekete-fehértarka
ezüstszínű-szalagozott
ezüstnyakú
ezüst-feketepelyhes
ezüst-feketefoltos
ezüst-feketepettyes
ezüst-fehérszalagozott
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
vadszínű
citrom feketepelyhes

13 11

D törpe kopasznyakú (egyszerű és rózsataréj)
kék-szegélyezett
barna-porcelánszínű
sárga
kendermagos
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüst-feketepelyhes
fehér
vadasbarna

13 12

NL törpe kraienköppe (törpe varjúvejű) 13 11



kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
aranynyakú
karvalyszínű
narancsnyakú
ezüstnyakú
ezüst-karvalyszínű
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)

D/F törpe krüper
ezüstnyakú
fekete
fekete-fehértarka
fehér

15 13

D törpe la fléche
kék-szegélyezett
kendermagos
fekete
fehér

15 13

D törpe lakenfeldi
fehér kék rajzolattal
fehér fekete rajzolattal

13 11

GB törpe legbar
karvalyszínű
ezüst-karvalyszínű

15 13

USA törpe leghorn
sárga
fehér

13 11

I törpe livorno
kék
kék-aranyszínű
kék-aranynyakú
kék-ezüstnyakú
sárga
sárga-feketecolumbia
sávozott
aranyszínű
aranynyakú
karvalyszínű
narancsnyakú
gyöngyszürke-narancsnyakú
fogolynyakú
vörös
fekete
ezüstszínű
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
ezüst-karvalyszínű
fehér
fehér-aranynyakú

13 11



fehér-feketecolumbia
fehér-feketetarka

F törpe lyoni
fekete

14 12

GB törpe maláj
nyírfaszínű
kék-búzaszínű
barna-porcelánszínű
fácánbarna
kendermagos
aranynyakú
arany-búzaszínű
vörös
fekete
fekete-fehértarka
ezüstnyakú
ezüstnyakú narancsháttal
ezüst-búzaszínű narancsháttal
fehér
fehér-aranynyakú (vörösnyergelt)
vadszínű

16 15

F törpe mantes
fekete-fehértarka

14 12

F törpe marans
kendermagos
fekete
fekete-réz
fekete-ezüst
fekete-kendermagos
fehér

16 14

B törpe mecheleni
kendermagos
gyöngyszürke-kendermagos

18 15

F törpe le merleraulti
fekete

15 13

GB/D törpe minorka (egyszerű és rózsataréj)
kék 
sárga
sávozott
fekete
fehér

15 13

USA/D törpe new hampshire
kék-aranybarna
aranybarna
fehér

15 13

GB törpe norfolki szürke tyúk
fekete-ezüstnyakú
kék-ezüstnyakú

13 11



aranynyakú
SK törpe oravka

aranybarna
karvalyszínű
fehér

15 13

D törpe orloff
kendermagos
mahagóniszínű
vöröstarka
fekete
fekete-fehértarka
fehér

15 14

GB/D törpe orpington
nyírfaszínű
kék-szegélyezett
barna-porcelánszínű
sárga
sárga-feketecolumbia
sárga-feketeszegélyezett
sávozott
splash
fogolyszínű-szalagozott
vörös
csokoládébarna
csokoládébarna-fehértarka
fekete
fekete-fehértarka
ezüst-feketeszegélyezett
fehér
fehér-feketecolumbia

15 13

D törpe óstájer
kendermagos
fehér
vadasbarna

13 12

EE törpe páduai (fodrostollú is)
kék-szegélyezett
chamois-fehérszegélyezett
dun
kendermagos
arany-feketeszegélyezett
karvalyszínű
gyöngyszürke
fekete
ezüst-feketeszegélyezett
splash
fehér
vadasbarna

13 11

F törpe pavilly
fekete

14 12



D törpe plymouth rock
kék
barnaszalagozott
barna-porcelánszínű
sárga
sárga-feketecolumbia
sávozott
aranynyakú
fogolyszínű-szalagozott
fekete
ezüstszínű-szalagozott
fehér
fehér-feketecolumbia

15 13

D törpe rajnavidéki
kék-szegélyezett
kendermagos
karvalyszínű
fogolynyakú
fekete
ezüstnyakú
fehér

13 12

D törpe rhode island (egyszerű és rózsataréj)
vörös
fehér (csak rózsataréjjal)

15 13

D törpe szásztyúk
sárga
kendermagos
fekete
fehér

14 12

NL törpe selyemtyúk (szakállal is)
kék
sárga
kendermagos
izabella
gyöngyszürke
vörös
csokoládébarna
fekete
ezüst-vadszínű
splash
fehér
vadszínű
citrom

12 12

NL törpe shamo
arany-búzaszínű
fekete
fehér

16 15

EE törpe spanyol
kék

13 11



fekete
CZ törpe sumavanka

sárga
15 13

D törpe sundheimi
fehér-feketecolumbia

15 14

D/GB törpe sussex
barna-porcelánszínű
sárga kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
szürkeezüst
vörös-feketecolumbia
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia
vadasbarna

15 13

CH törpe svájci tyúk
fehér

15 13

EE törpe szumátrai
kék-szegélyezett
fekete
fekete-vörös
fehér
vadszínű

13 11

D törpe szulmvölgyi (törpe sumtaler)
kék-ezüstbúzaszínű narancsháttal
kék-búzaszínű
arany-búzaszínű
ezüst-búzaszínű narancsháttal

15 13

GB törpe szultántyúk
fehér

16 15

D törpe vorwerk tyúk
aranysárga fekete rajzolattal

13 12

D törpe welsumi
kék-rozsdásfogolyszínű
narancsszínű
rozsdás-fogolyszínű
ezüstszínű

15 13

USA törpe-wyandotten
aranynyakú
ezüstnyakú
narancsnyakú
nyírfaszínű
kék
kék-lazacszínű
kék-fogolyszínű-szalagozott
kék-ezüstszínű-szalagozott
barna-szalagozott
barna-porcelánszínű

15 13



sárga
sárga-kékcolumbia
sárga-feketecolumbia
sárga-feketeszegélyezett
sárga-fehérkendermagos
sávozott
arany-kékszegélyezett
arany-feketeszegélyezett
arany-fehérszegélyezett
karvalyszínű
lazacszínű
narancsszínű-szalagozott
gyöngyszürke
fogolyszínű-szalagozott
rozsdás-fogolyszínű-szalagozott
vörös
fekete
fekete-arany
fekete-ezüst
fekete-fehértarka
ezüst-kékszegélyezett
ezüstszínű-szalagozott 
ezüst-feketeszegélyezett
fehér
fehér-kékcolumbia
fehér-feketecolumbia 
citrom-kékcolumbia
citrom-feketecolumbia

EE
(JP)

törpe yokohama
fehér-vörös rajzolatú
fehér

13 11

H törpe zsippó szépe2

fekete
kék
fehér
vörös
kendermagos

14 12

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


