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AZ EURÓPAI FAJBAROMFI STANDARDBAN 

ELFOGADOTT FAJTÁK ÉS SZÍNVÁLTOZATAIK 

PULYKÁK 
NÉMET PULYKA: 
bronzszínű 
fehér 
feketeszárnyú 
bourbon 
fekete 
vörösszárnyú 
cröllwitzi 
narragansett-színű 
kék 
rézszínű 
vörös 
sárga 
 

GYÖNGYTYÚKOK 
A, GYÖNGYÖZÖTTSÉGGEL 
kék (vadszínű) 
gyöngyszürke (világos vadszínű) 
levendulakék 
chamois 
fehér 

B, CSÖKKENT GYÖNGYÖZÖTTSÉGGEL 
lila (sötét vadszínű) 
azúrkék (világos lila) 
levendulakék 
chamois 
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LUDAK 
AFRIKAI BÜTYKÖS LÚD 
szürkés-barna 
 
BÖHMI LÚD 
fehér 
 
CELLI LÚD 
világosbarna 
 
NÉMET TOJÓ LÚD 
fehér 
 
DIEPHOLZI LÚD 
fehér 
ELZÁSZI LÚD 
szürke 
szürke-tarka 
 
EMDENI LÚD 
fehér 
 
EMPORDAI LÚD 
fehér 
 
FRANK PARLAGI LÚD 
kék 
 
BÜTYKÖS LÚD 
szürkés-barna 

fehér 
 
LIPPI LÚD 
fehér 
 
FODROS LÚD 
fehér 
 
PILGRIM LÚD 
autoszex színű 
 
POMERÁNIAI LÚD 
fehér 
szürke 
szürke-tarka 
 
OROSZ LÚD 
szürke 
 
STEINBACHI HARCOS LÚD 
kék 
szürke 
 
TOULOUSI LÚD 
szürke 
 
CSEH LÚD 
fehér 
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KACSÁK 
Ó-RAJNAI SZARKA KACSA (MAGPIE-
KACSA) 
szarkatarka-fekete 
szarkatarka-kék 
szarkatarka-barna 
 
AMERIKAI PEKINGI KACSA 
fehér 
 
AYLESBURYI KACSA 
fehér 
 
CAYUGA KACSA 
fekete 
 
NÉMET CAMPELLI KACSA 
barna – sötét vadszínű 
fehér 
 
CAMPELLI KACSA 
khakiszínű 
fehér 
 
NÉMET PEKINGI KACSA 
fehér 
 
GIMBISHEIMI KACSA 
kék 
 
MAGASAN KÖLTŐ RÉCE 
vadszínű 
sötét-vadszínű 
kék-vadszínű 
ezüst-vadszínű 
fehér 
fekete 
kék 
kék-sárga 
durván tarka-vadszínű 
durván tarka-barnavadszínű 
durván tarka-fekete 
durván tarka-kék 

szarkatarka-vadszínű 
szarkatarka-fekete 
szarkatarka-kék 
vadszínű partedlivel 
kék-vadszínű partedlivel 
fekete partedlivel 
kék partedlivel 
 
GÖRBECSŐRŰ KACSA 
sötét vadszínű partedlivel 
fehér 
 
PARLAGI KACSA 
minden színben és rajzban, mely más 
kacsafajtáknál, kivéve a pézsmakacsa 
színváltozatai, bóbita nélkül 
elfogadott.  
 
FUTÓKACSA 
vadszínű 
pisztrángszínű 
ezüst-vadszínű 
fehér 
fekete 
barna 
kék 
őzbarna-fehértarka 
borsósárga 
kék-sárga 
 
ORPINGTON KACSA 
sárga 
 
OVERBERGI KACSA 
kék-bronz 
 
POMERÁNIAI KACSA 
kék 
fekete 
 
ROUENI-CLARI KACSA 
világos-vadszínű 



4 
 

 
ROUENI KACSA 
vadszínű 
kék-vadszínű 
 
SZÁSZ KACSA 
kék-sárga 
 
SVÉD KACSA 
sárga 
 
SMARAGD RÉCE 
fekete 
 
STREICHERI KACSA 
ezüst-vadszínű 
 
PÉZSMA KACSA 
vadszínű 
vadszínű partedlivel 
kék-vadszínű 
gyöngyszürke-vadszínű 
barna-vadszínű 
fekete 
fehér 
kék 
fekete-tarka 

kék-tarka, sötét szegély nélkül 
kék-tarka, sötét szegéllyel 
barna-tarka 
gyöngyszürke 
gyöngyszürke-fehértarka 
 
WELSH- HARLEKIN KACSA 
krém-vadszínű 
 
TÖRPE RÉCE 
vadszínű 
kék-vadszínű 
ezüst-vadszínű 
fehér 
fekete 
kék 
sárga 
barna 
kék-sárga 
butterscotchszínű 
sárgahasú 
durván tarka-vadszínű 
durván tarka-kékvadszínű 
vadszínű partedlivel 
fekete partedlivel 
kék partedlivel 
barna partedlivel 
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TYÚKOK 
ÓANGOL HARCOS 
aranynyakú 
kék-aranynyakú 
ezüstnyakú 
kék-ezüstnyakú 
ezüstnyakú narancsháttal 
kék-ezüstnyakú narancsháttal 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
vörösnyergelt (fehér aranynyakú) 
vörösnyergelt-búzaszínű 
fogolyszínű fehér tollhegyekkel 
narancsmellű 
kék-narancsmellű 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
fekete 
fehér 
kék 
kendermagos 
fekete-fehértarka 
 
ÓSTÁJER 
vadasbarna 
fehér 
 
AMROCK 
sávozott 
 
ANCONAI 
fekete fehér pöttyökkel 
 
ANDALÚZIAI 
kék-szegélyezett 
 
ANNABERGI BÓBITÁS BORZASTYÚK 
fehér 
fekete 
fehér-feketetarka 
 
APPENZELLI SZAKÁLLAS TYÚK 

fekete 
kék-szegélyezett 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
 
APPENZELLI HEGYESBÓBITÁS  
fekete 
kék 
ezüst fekete pöttyös 
arany fekete pöttyös 
chamois fehér pöttyös 
 
ARAUCANA 
vadszínű 
kék-vadszínű 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
fekete-vörös 
kék-vörös 
fekete 
fehér 
kék 
kendermagos 
 
ARDENNI 
fogolyszínű 
ezüstszínű 
fekete-arany 
nyírfaszínű 
fekete 
fehér 
 
ASIL 
vöröstarka 
kék-vöröstarka 
sárgatarka 
kék-sárgatarka 
vadszínű 
fácánbarna 
kék-ezüstnyakú 
arany-búzaszínű 
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vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
fehér 
kék 
fekete-fehértarka 
 
AUGSBURGI 
fekete 
kék-szegélyezett 
 
AUSTRALORP 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
 
BARNEVELDI 
barna-fekete duplaszegélyezett 
barna- kék duplaszegélyezett 
sötétbarna 
fekete 
fehér 
kék 
 
BERGI KUKORÉKOLÓ 
fekete-aranybarna duplázott 
 
BERGI REZGŐTARAJÚ 
fekete-fehér duplázott 
fekete-sárga duplázott 
fekete 
kendermagos 
 
BIELEFELDI  
karvalyszínű 
ezüst-karvalyszínű 
 
BOURBONI 
fehér-feketecolumbia 
 
BRABANTI 
fekete 
fehér 
gyöngyszürke 
kék-szegélyezett 
kendermagos 

ezüst 
arany 
arany-kék 
chamois 
 
BRABANTI PARASZTTYÚK (EE: 

BRABANCONNE) 
fürjszínű 
ezüst-fürjszínű 
kék 
sárga 
sárga-feketecolumbia 
fekete 
fehér 
 
BRAHMA 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
sárga-kékcolumbia 
ezüstszínű-szalagozott 
fogolyszínű-szalagozott 
kék-fogolyszínű-szalagozott 
kék ezüstszínű-szalagozott 
narancsháttal 
fekete 
kék 
 
fehér-kékcolumbia 
BRAKEL  
ezüst 
arany 
 
BREDA (EE: KRAAIKOPPEN) 
fekete 
fehér 
gyöngyszürke 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
 
BRESSE-GAULOISE 
fekete 
kék  
 
BRÜDZSI HARCOS 
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aranynyakú 
ezüstnyakú 
ezüstnyakú narancsháttal 
kék-ezüst vörös vállakkal a kakasnál 
narancsmellű 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
fekete-vörös 
kék-vörös 
fekete 
kék (szegély és szegély nélkül) 
 
CAUMONT 
fekete 
 
CHALLANSTYÚK 
fekete 
 
CHAROLLAIES 
fehér 
 
CEMANI  
fekete 
 
COCHIN 
sárga 
fekete 
fehér 
kék 
kendermagos 
fogolyszínű-szalagozott 
fekete-fehértarka 
 
CREVECOEUR 
fekete 
fehér 
gyöngyszürke 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
 
CROAD-LANGSCHAN 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 

 
CUBALAYA 
vadszínű-fahéjszínű 
kék-fahéjszínű 
fehér 
 
DÁN PARLAGI TYÚK 
fogolynyakú (dk barna) 
 
DENIZLI KUKORÉKOLÓ 
fekete-arany 
fekete-ezüst 
fekete 
 
NÉMET LAZACTYÚK ( EE: NÉMET 

FAVEROLLES) 
lazacszínű 
fehér 
fehér-feketecolumbia 
 
NÉMET LANGSCHAN  
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
barnamellű 
 
NÉMET BIRODALMI TYÚK 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
nyírfaszínű 
fehér 
fekete 
vörös 
sávozott 
ezüst-feketeszegélyezett 
arany-feketeszegélyezett 
 
NÉMET KENDERMAGOS 
kendermagos 
 
DOMINIKAI 
kendermagos 
 
DORKING 



8 
 

ezüstnyakú 
aranynyakú 
ezüst-vadszínű 
arany-vadszínű 
fehér 
kendermagos 
 
DRENTEI TYÚK 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
 
DREZDAI 
barna 
fekete 
fehér 
rozsdás-fogolyszínű 
 
ELZÁSZI TYÚK 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
fogolyszínű 
 
ÉSZAK-HOLLAND TYÚK 
kék-kendermagos 
 
EMPORDANESAI  
sárga fekete farokkal 
sárga kék farokkal 
sárga fehér farokkal 
fehér 
 
BAGOLYSZAKÁLLAS TYÚK 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
ezüstlakk 
aranylakk 
chamois 
aranyfoltos 
ezüstfoltos 
szerecsenfejű-fehér 
szerecsenfejű-aranybarna 

szerecsenfejű-kék 
 
FRÍZ TYÚK 
sárga-fehérpelyhes 
citrom-feketepelyhes 
arany-feketepelyhes 
ezüst-feketepelyhes 
vörös-feketepelyhes 
vörös-feketepelyhes fehér 
tollhegyekkel 
fekete 
fehér 
kék 
kendermagos 
fekete-fehértarka 
 
GATINAISEI 
fehér 
 
GAULOISEI 
fogolyszínű 
GOURNAY 
fekete-fehértarka 
 
HAMBURGI 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
ezüstlakk 
aranylakk 
aranyfoltos 
ezüstfoltos 
 
HOLLAND BÓBITÁS TYÚK 
fehér bóbitás, fekete 
fehér bóbitás, fehér 
fehér bóbitás, kék-szegélyezett 
fehér bóbitás, kendermagos 
fehér bóbitás, fekete-fehér tarka 
 
HOLLAND BÓBITÁS TYÚK 
fehér bóbitás, fekete 
fehér bóbitás, fehér 
fehér bóbitás, kékszegélyezett 
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fehér bóbitás, kendermagos 
fehér bóbitás, fekete-fehértarka 
fekete bóbitás, fehér 
 
HOUDAN 
fekete-fehértarka 
gyöngyszürke 
fehér 
kendermagos 
 
INDIAI HARCOS 
fácánbarna 
kék-fácánbarna 
fehér-fácánbarna 
 
ITÁLIAI 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
aranyszínű 
ezüstszínű 
fekete 
fekete-fehértarka (fekete fehér 
pettyekkel) 
sárga 
sávozott 
karvalyszínű 
kék-fogolynyakú (kék-fogolyszínű) 
kék-aranyszínű 
narancsnyakú 
gyöngyszürke-narancsnyakú 
vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
vörös 
kék 
fehér 
fehér-feketecolumbia 
aranybarna-porcelánszínű 
kék-fehértarka (kék fehér pettyekkel) 
arany-feketeszegélyezett 
arany-kékszegélyezett 
arany-fehérszegélyezett 
 
JERSEY ÓRIÁS 
fekete 
kék-szegélyezett 
fehér 

 
KASZTÍLIAI 
fekete  
 
KAUL TYÚK 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
narancsnyakú 
aranyszínű-szalagozott 
narancsszínű-szalagozott 
ezüstszínű-szalagozott 
vadszínű 
kék-aranynyakú 
kék-ezüstnyakú 
arany-búzaszínű 
vörösnyergelt 
fekete 
fehér 
kék 
gyöngyszürke 
sárga 
kendermagos 
fekete-fehértarka 
aranybarna-porcelánszínű 
arany-feketepöttyös 
ezüst-feketepöttyös 
arany-feketefoltos 
ezüst-feketefoltos 
arany-feketepelyhes 
ezüst-feketepelyhes 
sárga-fehérpelyhes 
 
KOEYOSHI 
ezüst-vadszínű 
 
KRAIENKÖPPE (VARJÚFEJŰ) 
ezüstnyakú 
aranynyakú 
narancsnyakú 
kék-aranynyakú 
 
KRÜPER 
fekete 
fehér 
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kendermagos 
fekete-fehér duplázott 
fekete-sárga duplázott 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
 
LA FLECHE 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
gyöngyszürke 
kendermagos 
 
LAKENFELDI 
fehér fekete rajzolattal 
 
LEGHORN (EE: AMERIKAI LEGHORN) 
fehér 
 
LÜTTICHI HARCOS 
aranynyakú 
ezüstnyakú narancsháttal 
kék-ezüstnyakú narancsháttal 
narancsmellű 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
fekete-vörös 
kék-vörös 
fekete 
fehér 
kék szegély nélkül és szegéllyel 
 
LYONI 
fekete 
 
MADRAS 
vadszínű 
kék-vadszínű 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
vörösnyergelt 
vörösnyergelt-búzaszínű 
kék-vöröstarka 
 
MALÁJ 

arany-búzaszínű 
fácánbarna 
vadasbarna 
vörösnyergelt 
fehér 
fekete 
kendermagos 
barna-porcelánszínű 
 
MANTES 
fekete fehér pöttyökkel 
 
MARANS 
fekete-réz 
kék-réz 
fekete-ezüst 
kendermagos 
fehér 
arany-búzaszínű 
fehér-feketecolumbia 
fekete 
ezüst-kendermagos 
arany-kendermagos 
 
MECHELENI 
kendermagos 
fehér 
 
MINORKA 
fekete 
fehér 
 
MODERN ANGOL HARCOS 
aranynyakú 
kék-aranynyakú 
ezüstnyakú 
kék-ezüstnyakú 
ezüstnyakú narancsháttal 
vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
arany-búzaszínű 
narancsmellű 
kék-narancsmellű 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
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fekete 
fehér 
kék 
 
KOPASZNYAKÚ TYÚK 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
vörös 
sárga 
kendermagos 
vadasbarna 
fekete-fehértarka 
 
NEW HAMPSHIRE 
aranybarna 
aranybarna kék rajzolattal 
fehér 
 
ALSÓ-RAJNAI 
kék-kendermagos 
karvalyszínű 
sárga-kendermagos 
kék 
nyírfaszínű 
 
NAGY ÉSZAK-FRANCIA HARCOS 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
vörösnyergelt 
fekete 
fehér 
fekete fehértarka 
 
NORVÉG JAERTYÚK 
barna-karvalyszínű 
sárga-karvalyszínű 
 
ONAGADORI 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
narancsnyakú 
aranyvörös fekete farokkal 
fehér 

 
ORLOFF 
vöröstarka 
mahagóniszínű 
fehér 
fekete 
kendermagos 
fekete-fehértarka 
 
ORPINGTON 
sárga 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
vörös 
sávozott 
fogolyszínű-szalagozott 
nyírfaszínű 
barna-porcelánszínű 
fekete-fehértarka 
sárga-feketeszegélyezett 
 
KELETFRÍZ SIRÁLY 
ezüst-feketepelyhes 
arany-feketepelyhes 
 
PÁDUAI 
ezüst-feketeszegélyezett 
arany-feketeszegélyezett 
chamois-fehérszegélyezett 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
gyöngyszürke 
pompásan tarka 
 
PENEDESENCA 
arany-búzaszínű 
karvalyszínű 
fogolyszínű-szalagozott 
 
PALOTAGRÓFI HARCOS 
aranynyakú 
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FŐNIX 
vadszínű 
aranynyakú 
narancsnyakú 
ezüstnyakú 
fehér 
 
PLYMOUTH ROCK 
sávozott 
fekete 
fehér 
sárga 
fehér-feketecolumbia 
fogolyszínű-szalagozott 
ezüstszínű-szalagozott 
 
PRAT 
világos-aranybarna 
 
RAMMELSLOHI 
fehér 
sárga 
 
REDCAPS (PIROSSAPKÁS) 
arany fekete pöttyökkel 
 
RAJNAVIDÉKI 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
kék-fogolynyakú 
ezüstnyakú 
fehér-feketecolumbia 
 
RHODE ISLANDI 
vörös 
 
SZÁSZTYÚK 
fekete 
fehér 
sárga 

kendermagos 
 
SATSUMADORI 
vadasbarna 
ezüst-vadszínű 
fehér 
 
SELYEMTYÚK 
fehér 
fekete 
kék 
gyöngyszürke 
splash 
kendermagos 
vörös 
sárga 
vadszínű 
ezüst-vadszínű 
 
SHAMO 
fácánbarna 
vadszínű 
kék-vadszínű 
aranynyakú 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
vörösnyergelt 
nyírfaszínű 
fekete-vörös 
kék-vörös 
fekete-ezüst 
kék-ezüst 
fekete 
fehér 
kék 
kendermagos 
fekete-fehértarka 
fehér-feketetarka 
vöröstarka 
kéktarka 
 
SPANYOL 
fekete 
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BORZAS TYÚK (EE: FRIZZLE) 
fekete 
kék 
fehér 
kendermagos 
 
SZULMVÖLGYI 
arany-búzaszínű 
fehér 
 
SZULTÁNTYÚK 
fehér 
 
SZUMÁTRAI 
fekete 
fekete-vörös 
vadszínű 
 
SZUDÁNI HARCOS 
fekete 
arany-búzaszínű 
 
SUNDHEIMI 
fehér-feketecolumbia 
 
SUSSEX 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
vörös-feketecolumbia 
vadasbarna 
barna-porcelánszínű 
szürkeezüst 
 
SVÁJCI TYÚK 
fehér 
 
THÜRINGIAI SZAKÁLLAS TYÚK 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
sárga 
arany fekete pöttyös 

ezüst fekete pöttyös 
chamois fehér pöttyös 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
 
TOMARU 
fekete 
 
TOTENKO 
aranynyakú 
 
TUZO 
fekete 
fehér 
arany-búzaszínű 
kék 
fekete-fehértarka 
 
VOGTVIDÉKI 
nincs színelnevezés 
 
VORWERK TYÚK 
aranysárga, fekete rajzú 
aranysárga, kék rajzú 
 
WELSUMI 
rozsdás-fogolyszínű 
narancsszínű 
 
WESTFÁLIAI HALÁLTOJÓ 
ezüst 
arany 
 
WYANDOTT 
fehér 
fekete 
sávozott 
kék 
vörös 
sárga 
fekete-fehértarka 
barna-porcelánszínű 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
fogolyszínű-szalagozott 
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ezüstszínű-szalagozott 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
ezüst-feketeszegélyezett 
arany-feketeszegélyezett 
arany-kékszegélyezett 
arany-fehérszegélyezett 
 
YAKIDO 
fekete 
 

YAMATO GUNKEI 
vadszínű 
arany-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
fekete 
kék 
kendermagos 
 
YOKOHAMA 
fehér-vörösrajzú 
fehér 
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TÖRPE TYÚKOK 
ÓANGOL TÖRPE HARCOS 
aranynyakú 
kék-aranynyakú 
ezüstnyakú 
kék-ezüstnyakú 
ezüstnyakú narancsháttal 
kék-ezüstnyakú narancsháttal 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
vörösnyergelt-búzaszínű 
fogolyszínű fehér tollhegyekkel 
narancsmellű 
kék-narancsmellű 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
fekete sárgaréz háttal 
kék sárgaréz háttal 
gingervörös 
fehér 
fekete 
kék 
kendermagos 
karvalyszínű 
fekete-fehértarka 
 
ANTWERPENI SZAKÁLLAS TÖRPE 
fekete 
fehér 
vörös 
sárga 
gyöngyszürke 
kendermagos 
kékszegélyezett 
ezüst-feketeszegélyezett 
fürjszínű 
kék-fürjszínű 
ezüst-fürjszínű 
gyöngyszürke-ezüstfürjszínű 
sárga-feketecolumbia 
sárga-kékcolumbia 

fehér-feketecolumbia 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
vörösnyergelt 
fekete-fehértarka 
gyöngyszürke-fehér tarka 
arany-porcelánszínű 
izabella-porcelánszínű 
sárga fehér pöttyökkel 
 
APPENZELLI TÖRPE SZAKÁLLAS TYÚK 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
fekete 
 
APPENZELLI TÖRPE HEGYES BÓBITÁS 
ezüst fekete pöttyös 
 
BANTAM 
fekete 
fehér 
sárga 
kékszegélyezett 
gyöngyszürke 
kendermagos 
vadszínű 
aranynyakú 
kék-aranynyakú 
ezüstnyakú 
narancsnyakú 
vörösnyergelt 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
nyírfaszínű 
fekete-fehér tarka 
arany-porcelánszínű 
citrom-porcelánszínű 
sárga fehér pöttyökkel 
narancsmellű 
 
BASSETT 
fürjszínű 
ezüst-fürjszínű 
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gyöngyszürke-ezüstfürjszínű 
kék-fürjszínű 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
sárga 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
aranyszínű 
ezüstszínű 
aranynyakú 
arany-porcelánszínű 
arany-kékporcelánszínű 
 
BERGI TÖRPE KUKORÉKOLÓ 
fekete- aranybarna duplázott 
 
BERGI TÖRPE REZGŐTARAJÚ 
fekete-fehér duplázott 
 
BIELEFELDI TÖRPE KARVALY TYÚK 
karvalyszínű 
ezüst-karvalyszínű 
 
BRÜDZSI TÖRPE HARCOS 
fekete 
fekete-vörös 
fekete-ezüst 
kék 
kék-vörös 
kék-ezüst 
narancsmellű 
kék-narancsmellű 
 
CHABO 
fehér 
fekete vörös taréjjal és arccal 
fekete sötét taréjjal és arccal 
gyöngyszürke 
kék 
kendermagos 
fekete fehér pöttyös 
gyöngyszürke fehér pöttyös 
sárga fehér pöttyös 

vörös fehér pöttyös 
fehér fekete farokkal 
fehér kék farokkal 
sárga fekete farokkal 
sárga kék farokkal 
fekete-ezüst 
fekete-arany 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
fogolyszínű-szalagozott 
ezüstszínű-szalagozott 
arany-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
vörösvállú 
arany-porcelánszínű 
 
NÉMET TÖRPETYÚK 
vadszínű 
aranynyakú 
narancsnyakú 
ezüstnyakú 
kék-aranynyakú 
kék-narancsnyakú 
kék-ezüstnyakú 
vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
fehér 
fekete 
gyöngyszürke 
sárga 
arany-porcelánszínű 
fekete-fehér tarka 
fehér-feketecolumbia 
fehér-kékcolumbia 
sárga-feketecolumbia 
sárga-kékcolumbia 
izabella-gyöngyszürkecolumbia 
nyírfaszínű 
 
NÉMET TÖRPE LAZACTYÚK (EE: 

NÉMET TÖRPE FAVEROLLES) 
lazacszínű 
kék-lazacszínű 
fehér 
fekete 
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fehér-feketecolumbia 
 
NÉMET TÖRPE LANGSCHAN 
fekete 
fehér 
kékszegélyezett 
vörös 
sárga 
narancsmellű 
kék-narancsmellű 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
fehér-feketecolumbia 
sávozott 
 
NÉMET TÖRPE BIRODALMI TYÚK 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
nyírfaszínű 
narancsmellű 
fehér 
fekete 
vörös 
sávozott 
rozsdás-fogolyszínű 
 
NÉMET TÖRPE KENDERMAGOS 
kendermagos 
 
EVERBERGI SZAKÁLLAS TÖRPE 
arany-porcelánszínű 
sárga fehér pöttyökkel (sárga-
fehérporcelánszínű) 
 
LÁBTOLLAS TÖRPE TYÚK 
arany-porcelánszínű 
izabella-porcelánszínű 
citrom-porcelánszínű 
ezüst-porcelánszínű 
sárga fehér pöttyökkel (sárga-
porcelánszínű) 
vörös fehér pöttyökkel 
fekete fehér pöttyökkel 
gyöngyszürke fehér pöttyökkel 

fehér 
fekete 
kék-szegélyezett 
gyöngyszürke 
sárga 
vörös 
sávozott 
karvalyszínű 
aranynyakú 
kék-aranynyakú 
narancsnyakú 
ezüstnyakú 
vörösnyergelt 
fehér-feketecolumbia 
sárga -feketecolumbia 
nyírfaszínű 
 
FRANKFURTI TÖRPE TYÚK 
fehér-feketecolumbia 
 
GRÜBBI SZAKÁLLAS TÖRPE 
fekete 
kendermagos 
 
HOLLAND TÖRPETYÚK 
aranynyakú 
narancsnyakú 
ezüstnyakú 
kék-aranynyakú 
kék-ezüstnyakú 
vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
arany-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
lazacszínű 
sárga-feketecolumbia 
fürjszínű 
ezüst-fürjszínű 
fehér 
fekete 
kék 
gyöngyszürke 
kendermagos 
karvalyszínű 
fekete-fehértarka 



18 
 

 
INDIAI TÖRPE HARCOS 
fácánbarna 
kék-fácánbarna 
fehér-fácánbarna 
fehér 
 
JÁVAI TÖRPE TYÚK 
fogolyszínű 
 
KO SHAMO 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
fehér 
fekete 
fekete-vörös 
kék 
kendermagos 
sárga fekete farokkal 
 
LÜTTICHI TÖRPE HARCOS 
fehér 
fekete 
fekete-vörös 
kék 
kék-vörös 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
narancsmellű 
kék-narancsmellű 
 
MARUHA CHABO 
fekete fehér pöttyökkel 
 
MODERN ANGOL HARCOS 
aranynyakú 
kék-aranynyakú 
ezüstnyakú 
kék-ezüstnyakú 
ezüstnyakú narancsháttal 
kék-ezüstnyakú narancsháttal 
vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
arany-búzaszínű 

ezüst-búzaszínű 
narancsmellű 
kék-narancsmellű 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
fehér 
fekete 
kék 
kendermagos 
karvalyszínű 
fogolyszínű fehér tollhegyekkel 
 
OHIKI 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
 
OKINA CHABO 
fehér 
 
KELETFRÍZ TÖRPE SIRÁLY 
ezüst fekete pelyhes 
ezüst-kékpelyhes 
arany-feketepelyhes 
arany-kékpelyhes 
sárga-fehérpelyhes 
 
RUHLAI TÖRPE KAULTYÚK 
arany-porcelánszínű 
izabella-porcelánszínű 
citrom-porcelánszínű 
ezüst-porcelánszínű 
sárga fehér pöttyökkel (sárga-
porcelánszínű) 
vörös fehér pöttyökkel 
fekete fehér pöttyökkel 
gyöngyszürke fehér pöttyökkel 
fehér 
fekete 
kék-szegélyezett 
gyöngyszürke 
sárga 
vörös 
sávozott 
karvalyszínű 
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aranynyakú 
kék-aranynyakú 
narancsmellű 
ezüstnyakú 
vörösnyergelt 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
nyírfaszínű 
pompásan tarka 
 
SEBRIGHT 
ezüst-feketeszegélyezett 
arany-feketeszegélyezett 
citrom-feketeszegélyezett 
 
SERAMA 
fehér 
fekete 
kék 
bronz 
fekete-fehér tarka 
kék-fehér tarka 
bronz-fehér tarka 
arany-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
bronz-aranybúzaszínű 
bronz-ezüstbúzaszínű 
búzaszínű-tarka 
világosbúzaszínű-tarka 
ezüstbúzaszínű-tarka 
bronz-aranybúzaszínű-tarka 
sárga, fekete farokkal 
vörös, fekete farokkal 
krém-búzaszínű 
arany, bronz farokkal 
arany, bronz farokkal-szegélyezett 
arany, bronz farokkal-ezüstnyakú 
arany, bronz farokkal ezüstnyakú-
szegélyezett 
arany, bronz farokkal ezüstnyakú-
duplaszegélyezett 
ezüst, bronz farokkal-segélyezett 
 
SZIÁMI TÖRPE SELYEMTYÚK 

fehér 
 
THÜRINGIAI TÖRPE SZAKÁLLAS TYÚK 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
vörös 
sárga 
arany fekete pöttyös 
ezüst fekete pöttyös 
chamois fehér pöttyös 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
 
ÜKKELI SZAKÁLLAS TÖRPE 
fekete 
fehér 
fürjszínű 
arany-porcelánszínű 
izabella-porcelánszínű 
sárga fehér pöttyökkel (sárga-
fehérporcelánszínű) 
fekete fehér pöttyökkel 
gyöngyszürke fehér pöttyökkel 
kék-szegélyezett 
sárga 
kendermagos 
kék-fürjszínű 
ezüst-fürjszínű 
 
WATERMAALI SZAKÁLLAS TÖRPE 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
sárga 
kendermagos 
fürjszínű 
kék-fürjszínű 
ezüst-fürjszínű 
arany-porcelánszínű 
izabella-porcelánszínű 
fekete-fehértarka 
gyöngyszürke-fehértarka 
fehér-feketecolumbia 
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aranynyakú 
 
TÖRPE ÓSTÁJER 
vadasbarna 
fehér 
kendermagos 
 
TÖRPE AMROCK 
sávozott 
 
TÖRPE ANDALÚZIAI 
kék-szegélyezett 
 
TÖRPE ARAUCANA 
vadszínű 
aranynyakú 
ezüstnyakú 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
fekete-vörös 
fekete 
fehér 
kék 
kendermagos 
 
TÖRPE ARDENNI 
nyírfaszínű 
narancsmellű 
fogolyszínű 
ezüstszínű 
fekete-arany 
 
TÖRPE ASIL 
fehér 
vörösszínes 
sárgaszínes 
fekete-fehértarka 
 
TÖRPE AUGSBURGI 
fekete 
 
TÖRPE AUSTRALORP 
fekete 
fehér 

kék-szegélyezett 
 
TÖRPE BARNEVELDI 
barna- fekete duplaszegélyes 
barna-kék duplaszegélyes 
ezüst- fekete duplaszegélyes 
sötétbarna 
fekete 
fehér 
karvalyszínű 
kék 
 
TÖRPE BRABANTI 
fekete 
fehér 
gyöngyszürke 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
ezüst 
arany 
chamois 
 
TÖRPE BRAHMA 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
fehér-kékcolumbia 
sárga-kékcolumbia 
ezüstszínű-szalagozott 
fogolyszínű-szalagozott 
kék-fogolyszínű-szalagozott 
izabella-gyöngyszürke-szalagozott 
fekete 
 
TÖRPE BRAKEL 
ezüst 
arany 
 
TÖRPE BREDA (EE: TÖRPE 

KRAAIKOPPEN) 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
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TÖRPE COCHIN 
sárga 
fekete 
fehér 
kék 
gyöngyszürke 
vörös 
fekete-fehértarka 
kendermagos 
sárga-kendermagos 
gyöngyszürke-kendermagos 
karvalyszínű 
aranynyakú 
kék-aranynyakú 
ezüstnyakú 
barna-szalagozott 
ezüstszínű-szalagozott 
nyírfaszínű 
fehér-feketecolumbia 
fehér-kékcolumbia 
sárga-feketecolumbia 
sárga-kékcolumbia 
arany-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
arany-porcelánszínű 
 
TÖRPE CRÉVECROEUR 
fekete 
 
TÖRPE CROAD-LANGSCHAN 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
 
TÖRPE DOMINIKAI 
kendermagos 
 
TÖRPE DORKING 
ezüstnyakú 
ezüst-vadszínű 
 
TÖRPE DREZDAI 
barna 
fekete 

fehér 
kendermagos 
rozsdás-fogolyszínű 
 
TÖRPE BAGOLYSZAKÁLLAS TYÚK 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
ezüstlakk 
aranylakk 
chamois 
 
TÖRPE FRÍZ 
sárga-fehérpelyhes 
citrom-feketepelyhes 
arany-feketepelyhes 
ezüst-feketepelyhes 
vörös-feketepelyhes 
fekete 
kék 
 
TÖRPE HAMBURGI 
ezüstlakk 
aranylakk 
aranyfoltos 
ezüstfoltos 
fekete 
kék-szegélyezett 
fehér 
 
TÖRPE HOLLAND BÓBITÁS TYÚK 
fehér bóbitás, fekete 
fehér bóbitás, fehér 
fehér bóbitás, kék-szegélyezett 
fehér bóbitás, sárga 
fehér bóbitás, csokoládébarna 
fehér bóbitás, kendermagos 
fehér bóbitás, fekete-fehértarka 
fehér bóbitás, khaki 
fekete bóbitás, fehér 
 
TÖRPE HOUDAN 
fekete-fehértarka 
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fehér 
 
TÖRPE ITÁLIAI 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
kék-fogolynyakú (kék-fogolyszínű) 
aranyszínű 
kék-aranyszínű 
narancsszínű 
gyöngyszürke-narancsszínű 
ezüstszínű 
vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
lazacszínű 
fekete 
fehér 
kék 
vörös 
sárga 
sávozott 
sárga-kendermagos 
karvalyszínű 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
fekete-fehértarka 
aranybarna-porcelánszínű 
arany-fehérszegélyezett 
 
TÖRPE KASZTÍLIAI 
fekete 
 
TÖRPE KAULTYÚK 
vadszínű 
aranynyakú 
narancsnyakú 
ezüstnyakú 
aranyszínű-szalagozott 
narancsszínű-szalagozott 
ezüstszínű-szalagozott 
kék-aranynyakú 
kék-ezüstnyakú 
arany-búzaszínű 
vörösnyergelt 
fekete 
fehér 
kék 

gyöngyszürke 
sárga 
kendermagos 
fekete-fehértarka 
aranybarna-porcelánszínű 
aranybarna fekete pöttyös 
ezüst-feketepöttyös 
arany-feketefoltos 
ezüst-feketefoltos 
arany-feketepelyhes 
ezüst-feketepelyhes 
sárga-fehérpelyhes 
chamois-fehérpelyhes 
 
TÖRPE KRAIENKÖPPE 
ezüstnyakú 
aranynyakú 
kék-aranynyakú 
narancsnyakú 
vörösnyergelt (fehér-aranynyakú) 
 
TÖRPE KRÜPER 
fehér 
ezüstnyakú 
 
TÖRPE LA-FLÉCHE 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
 
TÖRPE LAKENFELDI 
fehér-feketerajzú 
 
TÖRPE LEGHORN (EE: AMERIKAI 

TÖRPE LEGHORN) 
fehér 
 
TÖRPE MALÁJ 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
ezüstnyakú 
ezüstnyakú narancsháttal 
fácánbarna 



23 
 

vörösnyergelt 
fehér 
fekete 
kendermagos 
fekete-fehértarka 
barna-porcelánszínű 
 
TÖRPE MARANS 
fekete-réz 
fehér 
 
TÖRPE MECHELENI 
kendermagos 
gyöngyszürke-kendermagos 
 
TÖRPE MINORKA 
fekete 
fehér 
 
TÖRPE KOPASZNYAKÚ TYÚK 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
vörös 
sárga 
kendermagos 
vadasbarna 
ezüst-feketepelyhes 
barna-porcelánszínű 
 
TÖRPE NEW HAMPSHIRE 
aranybarna 
fehér 
 
TÖRPE ALSÓ-RAJNAI 
kékkendermagos 
karvalyszínű 
sárgakendermagos 
kék 
nyírfaszínű 
kék-nyírfaszínű 
narancsmellű 
kék-narancsmellű 
 

TÖRPE ORLOFF 
vöröstarka 
mahagóniszínű 
fehér 
fekete 
kendermagos 
fekete-fehértarka 
 
TÖRPE ORPINGTON 
sárga 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
vörös 
sávozott 
sárga-feketecolumbia 
nyírfaszínű 
fekete-fehértarka 
barna-porcelánszínű 
sárga-feketeszegélyezett 
fogolyszínű-szalagozott 
gyöngyszürke-kéktarka 
 
TÖRPE PÁDUAI 
ezüst-feketeszegélyezett 
arany-feketeszegélyezett 
chamois-fehérszegélyezett 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
 
TÖRPE FŐNIX 
vadszínű 
aranynyakú 
narancsnyakú 
ezüstnyakú 
fehér 
fekete 
 
TÖRPE PLYMOUTH ROCK 
sávozott 
fekete 
fehér 
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sárga 
aranynyakú 
barna-szalagozott 
fogolyszínű-szalagozott 
ezüstszínű-szalagozott 
 
TÖRPE RAJNAVIDÉKI 
fekete 
fehér 
kék-szegélyezett 
kendermagos 
karvalyszínű 
fogolynyakú (fogolyszínű) 
ezüstnyakú 
 
TÖRPE RHODE ISLANDI 
vörös 
 
TÖRPE SZÁSZTYÚK 
fekete 
fehér 
sárga 
kendermagos 
 
TÖRPE SELYEMTYÚK 
fehér 
fekete 
kék 
gyöngyszürke 
sárga 
vadszínű 
ezüst-vadszínű 
 
TÖRPE SPANYOL 
fekete 
 
TÖRPE BORZASTYÚK (EE: TÖRPE 

FRIZZLE) 
fekete 
fehér 
kék 
sárga 
vörös 
 

TÖRPE SZULMVÖLGYI 
arany-búzaszínű 
kék-búzaszínű 
ezüst-búzaszínű 
kék-ezüstbúzaszínű 
 
TÖRPE SZUMÁTRAI 
fekete 
fekete-vörös 
vadszínű 
 
TÖRPE SUNDHEIMI 
fehér-feketecolumbia 
 
TÖRPE SUSSEX 
fehér-feketecolumbia 
sárga-feketecolumbia 
vörös-feketecolumbia 
vadasbarna 
barna-porcelánszínű 
szürkeezüst 
 
TÖRPE SVÁJCI TYÚK 
fehér 
 
TÖRPE VORWERKTYÚK 
aranysárga fekete rajzolattal 
 
TÖRPE WELSUMI 
rozsdás-fogolyszínű 
kék-rozsdásfogolyszínű 
narancsszínű 
ezüstszínű 
 
TÖRPE WYANDOTT 
fehér 
fekete 
kék 
sárga 
vörös 
sávozott 
fekete-fehértarka 
fogolyszínű-szalagozott 
aranynyakú 
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ezüstnyakú 
narancsnyakú 
barnaszalagozott 
ezüstszínű-szalagozott 
narancsszínű-szalagozott 
ezüst-feketeszegélyezett 
sárga-feketeszegélyezett 
arany-feketeszegélyezett 
arany-kékszegélyezett 
arany-fehérszegélyezett 
nyírfaszínű 
fehér-feketecolumbia 

sárga-feketecolumbia 
fehér-kékcolumbia 
sárga-kékcolumbia 
lazacszínű 
karvalyszínű 
sárga-fehérkendermagos 
barna-porcelánszínű 
 
TÖRPE YOKOHAMA 
fehér vörös rajzolatú 
fehér 

 


