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Menşei: Hindistan ve Malay adalarının tarihi tavuğu, 19. Yüzyıl başlarında 
Avrupa'ya gelmiş ve değişik ırkların türetilmesinde kullanılmıştır. 
 
Önemi : Saf sportif bir ırktır. 
 
Genel Görünüm: Çok iri, çok yüksek duruşlu, çok kaslı, çok kısa, seyrek, 
vücuda yapışık tüyleri olan bir tavuktur; neredeyse dimdik gergin bir duruş; 
yırtıcı kuşa benzer kafa, sert bir bakış. Boynun, sırtın ve kuyruğun arka bitiş 
çizgileri 3 yay şekli oluşturur, özellikle horozda net olarak ortaya çıkmalı; dövüş 
meraklısıdır; gözü pek ve kararlı karakteri vardır. Boyu 70-80 cm uzunluğunda 
olur. 

 
Irka Özgü Özellikler – Horoz:   

 
Gövde: çok geniş; yukarı doğru yay çizen sırt hattı; önden köşeli duran çok 
yukarı çekilmiş omuzlar; arkaya doğru yumurta şeklide  sivrilen gövde yapısı; 
neredeyse dik duruş; tüyler seyrektir öyle ki bazı bölgelerde kırmızı deri görünür. 
 
Boyun: uzun, dik taşınan; çok kısa seyrek boyun yele tüyleri; yele tüyleri omuzlara 
ulaşmamalı. Boyun kafanın hemen arkasında kalındır ve aşağı doğru incelir. 
 
Sırt: geniş; uzun; kavisli. 

 
Omuzlar: görkemli geniş;  oldukça öne doğru duruş; yukarı çekik kanat desteği. 
 
Kanatlar: kısa; geniş; önden yukarı çekilmiş; vücuda yapışık. 

Tavuk: sülün kahverengisi Horoz: yabani kahverengi 



 
Eyer:  seyrek eyer tüyleri. 
  
Kuyruk: dar; oldukça  uzun; biraz inik taşınır; orak tüyleri az kavisli. 
 
Göğüs: geniş; yuvarlak, ama sadece az öne çıkık; boyun ve uyluklar ile beraber 
neredeyse düz bir hat oluşturur. Çıplak göğüs kemiği ırka göre tipik hayvanlarda 
biraz öne çıkıntılıdır. 
  
Karın: az gelişmiş. 
 
Kafa: oldukça uzun; çok geniş; derin yerleşik gözler; öne çıkık kaşlar; ensede kırık     
açılı bükük. 
 
Yüz: kırmızı; dokusu narin. 
 
İbik: küçük, geniş boncuk ibik, yarım ceviz büyüklüğünde, çıkıntılardan yoksun; 
gaga arkası ile alın arasına oturmuş. 
 
Sakal: az belirgin; boğazda, kendini üst boyuna kadar çeken, çıplak kırmızı deri 
(gıdı) 
 
Kulak lopları: kırmızı; koç küçük. 
 
Gözler:  inci rengi ile sarımsı arası; sert bakışlı; genç hayvanlarda sarı ile turuncu 
arası bir renge izin verilir. 
 
Gaga: çok güçlü; geniş bölmeli ; kavisli ; sarı veya kemik rengi. 
 
Uyluklar: uzun; kaslı; çok az tüylü; belirgin bir şekilde vücuttan ayrık duruşlu. 
 
Ayaklar: uzun; güçlü ama kaba pullu değil; güçlü ve keskin mahmuzlar; koyu sarı, 
siyah ve yabani renk çeşitlerinde  söğüt yeşili ayaklara izin verilir. 
 
Parmaklar: Parmaklar iyice açık, uzun; uzun, güçlü pençeler ve iyi oturmuş arka 
parmaklar. 
  
Tüyler: sert; çok az yumuşak tüylü.  

 
Irka Özgü Özellikler – Tavuk: Horoza göre daha küçük, duruşu daha yatay.  

 
Ciddi kusurlar: eksik gövde büyüklüğü ve yüksekliği; yumuşak hatlar; yatay 
sırt; sığ omuzlar; kısa boyun;kırmızı gözler; dik taşınan kuyruk; çıkıntılı olmayan 
uyluklar; ince bacaklar ; uzun dar kafa; dar gaga; uzun yumuşak tüyler. 
 
 

Ağırlık: Horoz 3.5 – 4.5  kg    Tavuk 2.5 – 3.5 kg 

Kuluçkalık Yumurta en az ağırlık: 50 g 

Yumurta Verimi : 80 



Yumurta Rengi: kahverengimsi veya sarı 

Bilezik boyu: horoz 24,  tavuk 22 

 
 


