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Menşei:  

Amerika, Rhode Island eyaletinin Narragansett Körfezinden adını aldı. Orada 1874 

yılında tanımlanmış.  

  

Genel görünüm: 

Büyük ve ağır, geniş, derin ve tıknaz vücut yapısına sahiptır. Duruş orta yüksekten 

biraz daha alçaktır. Alt hattı neredeyse yataydır, sırtın eğiminin yaklaşık 45 derece 

olması istenir.  

 

Irka özgü özellikler:  

Gövde: Çok geniş, derin ve tıknaz. Gövde taşıması biraz kalkık. 

Sırt: Geniş; boynundan kuyruğa doğru hafif eğimli bir çizgi olarak iner. Omuzlar arası 

düz. Genişliği arkaya doğru daralır. 

 

Göğüs: Geniş, derin, dolgun ve iyice yuvarlatılmış; iyice öne doğru ve biraz kalkık 

taşınır. Önden bakınca çok geniş ve düz. Göğüs kemiği orta uzunlukta ve çok kaslı. 

 

Göğüs püskülü: Yetişkin erkekler, göğüslerinde, siyah, at kılı benzeri tüy demeti 

taşır, bu genç erkeklerde genellikle tüylerin altında saklı kalır. Yaşlı dişilerde bir 

göğüs püskülü ve yaşlı erkeklerde birden fazla göğüs püskülü canlılığın göstergesidir 

ve cezalandırılmaz.  

 

Karın: Oldukça kısa 

 

Kafa: Orta uzun ve geniş; çıplak; mavisimsi renkte; kırmızı siğil doku ile kaplı. Alın 

başlangıcındaki ibik, erkekte, uyarılma anında dişidekine göre daha çok uzar. 

Erkeğin kafası tüysüz iken, dişide tüm kafa tepesinde seyrek tüylenme görünür. 

 

Gaga: Orta uzunlukta; güçlü; hafif kavisli, kemik renginde. 

 

Gözler: Canlı; büyük; kahverengi. 



Boyun: Orta uzun, hafif yay şeklinde taşınır; üst kısmı erkekte kırmızı, kaba siğil 

doku ile kaplıdır; dişide ise siğil doku daha az gelişmiş ve daha az kırmızı. Gaganın 

altından orta boyuna kadar uzayan, gıdı gibi, sarkık deri başlar. 

 

Kanatlar: Güçlü; yüksek taşınır ve bedene yapışık. 

 

Kuyruk: Uzun; sırt hattının devamı olarak biraz aşağıya doğru eğimli taşınır; erkekte 

etkilenme anında yelpaze gibi dikilir ve açılır. Çok sayıda ve geniş kuyruk örtü 

tüyleriyle kısmen örtülü. 

 

Uyluklar: Orta uzun; güçlü ve çok kaslı; az öne çıkıntılı. 

 

Ayaklar: Orta uzun; çok güçlü; erkeklerde mahmuzlu. 

 

Parmaklar: Uzun; yoğun pembe; ten rengi kabul edilir; genç hayvanlarda sıkça koyu 

oluşumlu. 

 

Tüyler: Vücuda sıkıca yapışık.  

 

Ciddi kusurlar:  

Fazla küçük vücut yapısı; fazla yüksek duruş; dar göğüs veya omuzlar; yaşlı erkekte 

göğüs püskülü olmaması; iki cinsiyette de özel hindi ibiği olmaması. 

 

Ağırlıklar: 

 

Genç erkek 12 kg, Yaşlı erkek 17 kg 

Genç dişi 9 kg, Yaşlı dişi 10 kg 

 

Kuluçka yumurta en az ağırlık: 80 g. 

 

Yumurta kabuk rengi: Sarı kahverengi, koyu kahverengi benekli. 

 

Bilezik boyutu: Erkek 32, Dişi 27 

 

Yıllık Yumurta verimi: 65 

 

  

 


