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A FAJBAROMFIK CSOPORTOSÍTÁSA A KIÁLLÍTÁSOKON 
(KATALÓGUS BESOROLÁS) 

 
A csoport 
Pulyka és gyöngytyúk: 
I) Pulyka 
Bronzszínű, fehér, feketeszárnyú, bourbon, fekete, vörösszárnyú, cröllwitzer, 

narragansettszínű, kék, réz, vörös, sárga. 
II) Gyöngytyúk 
1. gyöngyökkel 
2. csökkent (redukált) gyöngyökkel 
 
B csoport 
Viziszárnyas: 
I) Libák 
Emdeni liba, toulousi liba, pommerni liba, német tojóliba, afrikai bütykös liba, 

celli liba, fodrostollú liba, diepholzi liba, orosz liba, pilgrim liba, 
emporda liba, lipp liba, steinbacheni harci liba, bütykös liba, frank 
parlagi liba, elzászi liba, cseh liba 

II) Kacsák 
Némakacsa, roueni kacsa, Aylesbury kacsa, szászkacsa, német pekingi kacsa, 

amerikai pekingi kacsa, roueni clair kacsa, gimbsheimi kacsa, ó-rajnai 
szarkakacsa (magpie kacsa), pomerániai kacsa, orpington kacsa, 
cayuga kacsa, görbecsőrű kacsa, campbelli kacsa, streicheri kacsa, 
overbergi kacsa, welsh-harlekin kacsa, parlagi kacsa, smaragd kacsa, 
magasköltő kacsa, törpe kacsa 

 
C csoport 
Baromfi: 
I) Onagadori és főnix 
(kakasok Röpdében) 
II) Harcos- és rokonfajták 
Maláj, shamo, belga (brüdzsi) harcos, lüttichi harcos, óangol harcos, modern 

angol harcos, pfalzi harcos, indiai harcos, madras-harcos, asil, 
yamato-gunkei, tuzo, yakidos, satsumadori, szundai harcos, cubalaya, 
szumátrai, yokohama, kraienköppe (varjúfejű), orloff. 

 
III) Ázsiai típusú fajták 
Jersey óriás, cochin, brahma, croad-langschan, német langschan, orpington, 

australorps, plymouth rocks, amrocks, bielefeldi karvalyszínű, sussex, 
mechelner (belga kendermagos), német lazactyúk, marans, sundheimi 
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tyúk, alsó rajnai tyúk, wyandotten, német birodalmi tyúk, barneveldi, 
welsumi, Rhode Islandi, New Hampshire, drezdai. 

 
IV) Középtípusú fajták 
Araukána, cemani, borzastyúkok, dorking, pirossapkás (redcaps), dominikai, 

norvég jaertyúk, dán parlagi tyúk, kopasznyakú tyúk, érdély 
kopasznyakú, magyar tyúk, zsippó szépe, brabanti paraszttyúk, 
sulmvölgyi, ó-stájer, ramelslohi, vorwerktyúk, szásztyúkok. 

 
V) Középtenger fajták 
Kasztíliai, spanyol (parlagi) tyúk, andalúziai, minorka, prat, katalániai, 

penedesenca, empordanesa, itáliai, leghorn. 
 
VI) Bóbitások és rokonai 
Paduai, holland bóbitástyúk, szultántyúkok, selyemtyúkok, annabergi bóbitás-

borzas tyúkok, houdan (hudan), créve-coeur, brabanti, appenzelli 
hegyesbóbitás, breda, bagolyszakállas, la fléche, augsburgi. 

 
VII) Ázsiai kukorékoló fajták 
Koeyoshi, tomaru, totenko, Denizli-kukorékoló 
 
VIII) Északnyugat európai fajták 
Bergi kukorékló, bergi rezgőtarajú, törpelábú (krüper), rajnai tyúk, nemet 

kendermagos, vogtlandi, vesztfáliai haláltojó, brakel, keletfríz 
sirályok, fríztyúkok, lakenfeldi, hamburgi, appenzelli szakállas 
tyúkok, thüringiai szakállas tyúkok, csapottfarkú tyúkok. 

 
D csoport 
Törpe tyúkok:  
I) Valódi törpék 
Törpe cochin, ohiki, chabo, okina-chabo, maruha-chabo, bantam, sebright, 

antwerpeni szakállas, ükkeli szakállas, watermaali szakállás, lábtollas 
törpetyúkok, ruhlai törpe csapottfarkú tyúk, bassetten, holland 
törpetyúk, német törpetyúk. 

 
II) Törpesített harcosfajták és rokonai 
Törpe maláj, belga (brüdzsi) törpe harcos, lüttichi törpe harcos, törpe asil, indiai 

törpe harcos, óangol törpe harcos, modern angol harcos, ko shamo, ko 
gunkei (japán törpeviador), törpe orloff, törpe kraienköppe, jávai törpe 
tyúkok, törpe szumátrai, törpe yokohama, törpe főnix (1,0 külön 
ketrec) 

 
III) Törpesített fajták az ázsiai típusban 



3 
 

Törpe brahma, törpe croad-langschan, német törpe langschan, frankfurti törpe 
tyúk, törpe orpington, törpe australorps, törpe plymouth rocks, törpe 
amrocks, bielefeldi törpe karvalyszínű, törpe sussex, törpe mechelner 
(belga kendermagos), német törpe lazactyúk, törpe marans, törpe 
sundheimer, törpe alsó rajnai, törpe wyandotten, német törpe 
birodalmi tyúk, törpe barneveldi, törpe welsumi, törpe rhode islandi, 
törpe new hampshire, törpe drezdai. 

 
IV) Törpesített középtípusú fajták 
Törpe araukána, törpe borzastyúkok, törpe dorking, törpe dominikai, törpe 

kopasznyakú tyúk, törpe szulmvölgyi, törpe ó-stájer, törpe 
vorwerktyúkok, törpe szásztyúkok. 

 
V) Törpesített középtengerfajták 
Törpe kasztíliai, törpe spanyol, törpe andalúziai, törpe minorka, törpe itáliai, 

törpe leghorn. 
 
VI) Törpesített bóbitástyúkok és rokonai 
Törpe paduai, törpe holland bóbitás, törpe selyemtyúk, sziámi törpe 

selyemtyúkok, törpe houdan, törpe créve-coeur, törpe brabanti, törpe 
breda, törpe bagolyszakállas, törpe la fléche, törpe augsburgi. 

 
VII) Törpesített északnyugat európai fajták 
Törpe rajnai, német törpe kendermagos, bergi törpe kukorékoló, bergi törpe 

rezgőtarajú, törpelábú törpetyúk (krüper), törpe brakel, keletfríz törpe 
sirály, törpe fríz, törpe lakenfeldi, törpe hamburgi, appenzelli törpe 
szakállas tyúkok, thüringiai törpe szakállas tyúkok, törpe csapottfarkú 
tyúkok. 

 

KETRECMÉRETEK 
 
A csoport 
Pulyka és gyöngytyúk 
I) Pulyka egyes:1 m x 1 m / törzs (3db):1 m x 2 m  
II)  gyöngytyúk 66 cm x 66 cm / törzs 1 m x 85 cm 
 
B csoport 
Viziszárnyas 
I) Libák 1 m x 1 m / törzs 1 m x 2 m 
II) kacsák 75 cm x 75 cm / törzs 1 m x 1 m 
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C csoport 
Tyúkok 
I) Onagadori és főnix ( kakasok röpdében) 
 
II) Harcos fajták és rokonai 1 m x 85 cm = maláj, shamo, brüggi harcos, lüttichi 

harcos 
Az összes többi harcos pedig 75 cm x 75 cm / törzs 1 m x 1 m 
 
III) ázsiai típusú fajták 75 cm x 75 cm / törzs 1 m x 85 cm 
 
IV) középtípusú fajták 66 cm x 66 cm / törzs 1 m x 85 cm 
 
V) középtengeri fajták 75 cm x 75 cm / törzs 1 m x 85 cm 
 
VI) bóbitástyúkok és rokonai 66 cm x 66 cm, paduai, holland bóbitástyúk, 

szultántyúk, selyemtyúk, annabergi bóbitás-borzas tyúkok, houdan, 
créve-coeur, brabanti, appenzelleri hegyesbóbitás, 

75 cm x 75 cm breda, bagolyszakállas, la fléche, augsburgi, caumont, lyonnaise 
/ törzs 1 m x 85 cm 

 
VII) Ázsiai kukorékoló fajták (a kakasok 1 m x 1 m)  
 
VIII) Északnyugat európai fajták 66 cm x 66 cm / törzs 1 m x 85 cm 
 
D csoport 
Törpe tyúkok 
I) Valódi törpék 50 cm x 50 cm / törzs 75cm x 75 cm 
Német törpetyúkok 66 cm x 66 cm 
 
II) Törpesített harcosfajták és rokonai 
Törpe Maláj, belga (brüdzsi) törpe harcos, lüttichi törpe harcos 50 cm x 50 cm / 

törzs 75 cm x 75cm 
Törpe asil, indiai törpe harcos, óangol törpe harcos, modern angol harcos, ko 

shamo, törpe orloff, törpe kraienköppe, törpe szumátrai, törpe 
yokohama, törpe főnix (1,0 különketrecben minimum 75 cm x 75 cm 

 
III) Törpesített fajták az ázsiai típusban 66 cm x 66 cm / törzs 75 cm x 75cm 
 
IV) Törpesített középtípusú fajták 66 cm x 66 cm / törzs 75 cm x 75cm 
 
V) Törpesített középtengeri fajták 66 cm x 66 cm / törzs 75 cm x 75cm 
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VI) Törpesített bóbitástyúkok és rokonai 66 cm x 66 cm / törzs 75 cm x 
75cm 

 
VII) Törpesített északnyugat európai fajták 66 cm x 66 cm / törzs 75 cm x 

75cm 
 
Ha úgy kerül bemutatásra, hogy 1,0 egy ketrecben és 0,2 egy ketrecben, 

akkor az egy egyedes ketrecméretet javasoljuk.  


