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ÖTER..!

Ötüş hususunda ötüşün başlama ve bitişi 
de önemlidir. Başlangıçta ötüşün temposu 
yavaş yavaş hızlanmalı, bitişte de tempo 

yavaş yavaş alçalmalı ve birden kesilmemelidir. 
Böyle horozlara yetiştiriciler arasında alışı ve verişi 
iyi denilmektedir. Alış-veriş bir yerde ses 
uzunluğundan daha önemlidir. Birinci yılda ötüş 
uzunluğu 20 saniye civarındadır. İkinci ve üçüncü 
yılda bu süre artmaktadır. 

CİVCİVLERDE:Civcivler  siyah renktedirler. 
Yumurtadan çıktıktan sonra ilk  1-1,5 ay zarfında 
tedrici olarak tüylerini dökerler. Yalnız kanat uçları 
ve göğüs altı tüylüdür. On beş gün kadar  bu 
vaziyette kaldıktan sonra tekrar tüylenmeye 
başlarlar. En geç kuyruk tüyleri çıkar. Tüy 
dökümünden sonra çıkan yeni tüyleri renkli 
olanlar horoz,siyah olanlar tavuk olarak 
belirginleşirler.

TAVUKLARDA: Ortalama canlı ağırlık 2-2,5 
kg. kadardır. Yıllık yumurta verimi  ortalama 90-
130 civarındadır. Yumurtlama yaşı  altıncı ay 
civarıdır. Yumurta orta irilikte 55-60 gr’dır. 
Vücut rengi siyahtır. Bazen boyun kısmi kirli 
beyaz karışımı ile kırçıllı bir renk gösterir. Gözler 
siyah ve sürmelidir. Bacaklar gridir 
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 DENİZLİ HOROZU

 Den�zl� �le özdeşleşm�ş uzun ve ahenkl� 
ötüşler�n�n yanında renk ve görünümler�yle de 
�lg� odağı olan b�r horoz ırkıdır. Dünyada 
sadece Den�zl� �l�nde yet�şt�r�len Den�zl� 
Horozları asırlar boyunca her türlü çevre 
koşullarına uyum sağlayarak ve çeş�tl� salgın 
tavuk hastalıklarına d�renerek günümüze 
kadar gelm�şlerd�r.

 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Den�zl� İl Müdürlüğümüzce muhafazasına 
çalışılan böyles�ne öneml� b�r gen kaynağının 
�l�m�zde korunmasının yanında yaptığımız 
üret�mle yurdumuzun her yanına yayılmasını 
sağlamak, Dünyanın koruma altına aldığı 
Pamukkale'm�z �le Horozumuzun b�rl�kte 
anılması ve İl�m�z�n Uluslar arası tanıtımına 
katkıda bulunulması asıl hedefim�zd�r.

 
Den�zl� horozunda görünüş canlı ,bacaklar 

yüksek, boyun uzun ve kuvvetl�,   göğüs gen�ş 
ve der�n,  kuyruk d�k ve başa doğru mey�ll� 
olmalıdır.

Gözler s�yah ve sürmel�d�r. Bacaklar koyu 
gr�, boyun uzun, kulakçık kırmızı veya s�yah 
k�rl� beyaz karışım hal�nded�r. Canlı ağırlık 
ortalama 3–3,5 kg c�varındadır. Aşım 
kab�l�yetler� yüksekt�r. Genel olarak 5-6 
tavuğa 1 horoz hesap ed�l�r.

Ötüş hususunda ötüşün başlama ve b�t�ş� 
de öneml�d�r. Başlangıçta ötüşün temposu 
yavaş yavaş hızlanmalı, b�t�şte de tempo yavaş 
yavaş alçalmalı ve b�rden kes�lmemel�d�r. 
Böyle horozlara yet�şt�r�c�ler arasında alışı ve 
ver�ş�  �y� den�lmekted�r. Alış-ver�ş b�r yerde 
ses uzunluğundan daha öneml�d�r. B�r�nc� 
yılda ötüş uzunluğu 20 san�ye c�varındadır. 
İk�nc� ve üçüncü yılda bu süre artmaktadır.

HOROZLARIN TİPLERİ

Vücut reng�ne göre Pekmez kefi, Dem�rkır, 
Pamukkır, Al, Kürklü olmak üzere 5 t�pe ayrılır. 
· Pamukkırın beyaz reng� dem�rkırı nazaran daha 

fazladır. 
· Pekmez kefinde kanatlarda ve sırt bel 

bölges�nde kahvereng�, koyu sarı renkl� tüyler 
vardır. 

· Al horoz �se klas�k horoz görünümünded�r. 
Kürklü t�pler�n boyun arkasında s�yah tüyler 
muntazam olarak sıralanmış olup kürk 
görünümü vermekted�r. Fakat kürklü renge pek 
rastlanılmamaktadır. 

· Görüntü bakımından En fazla rağbet gören 

SES VE ÖTÜŞ ÖZELLİKLERİ

Tonuna Göre : 
İnce, Kalın ve Davud� olmak üzere 3 t�pt�r.

Netl�ğ�ne Göre:
Net ses :Makbul olan ses t�p�d�r.
Hüzünlü ses :Ney den çıkıyormuş g�b� hüzün 
h�ssed�l�r. Ender rastlanır.

PAMUKKIRI PEKMEZKEFİ

DEMİRKIRIAL HOROZ

Dalgalı ses : Alaycı ses de den�l�r Dalgalıdır.   
Cırlak ses  : Ses cırlar.
 
Son �k�s� makbul değ�ld�r.

 Ötüşler� yalancı ve esas olmak üzere �k�ye ayrılır.
Yalancı ötüş kes�k-kes�k olandır. 
Esas ötüş �se bütün kab�l�yet�n�n ortaya konularak 
yaptığı ötüştür. Esas ötüş, ötüş anındak� vücut 
poz�syonuna göre dörde ayrılır.

Aslan Ötüş : Baş ve boyun b�raz yukarıdadır. Yay 
g�b� b�raz gerg�nd�r. Boyun tüyler� aslan yeles� g�b� 
kabarır.

Kurt Ötüşü: Baş ve boyun tamamen yukarıya 
uzanmıştır. Kuyruk tarafı oturacakmış g�b� yere 
yaklaşır.

Y�ğ�t Ötüşü: Normal duruşunu bozmaz. Göğsünü 
kabartır. Başını hafifçe �ler�ye uzatır. Rahat b�r 
şek�lde öter.
Pus Ötüş: Horoz yere yatacakmış g�b� b�r 
durum alır. Makbul ötüş değ�ld�r.
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