
EE: Orpington                   28.01.2023                               TR: Orpington  

 

 
 

 

Menşei: 

 

İngilterede üretildi.1888/1889 yıllarında ilk defa Almanya’da sergilendi.   

 

Üretim sebebi: 

 

Çok yönlü, kombine bir ırktır. Hem yumurta verimi hem de et veriminde yüksek 

beklentileri karşılıyor. Çabuk büyüyor  ve et tutuyor.  

Genel görünüm: 

 

Görkemli boyut ve geniş küp şekli dolayısıyla iri bir görünümü vardır. Vücut 

yüksekliği, genişliği ve uzunluğu neredeyse aynıdır. Yoğun, fazla gevşek olmayan  

tüyleri  ve oldukça alçak duruşu vardır.  Heybetli görünüm ve  sakin bir mizaca 

sahiptir. 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

Gövde: büyük; heybetli; geniş ve derin; neredeyse bir küp şekilini oluşturur. 

 

Boyun: orta uzunlukta; yoğun yele dolayısıyla güçlü; hafif  kavisli. 

Horoz sarı Horoz sarı Horoz sarı Horoz sarı Tavuk sarı siyah oyalı 



 

Sırt: Güçlü gelişmiş omuzlardan başlar geniş; yoğun akıcı yele tüyleri ve ayrıca 

kuyruğa doğru yavaşca yükselen yoğun tüylü eyer dolayısıyla sırt kısa görünüme 

sahiptir. Boyun-sırt-kuyruk hattı eşit kavisli bir kemer oluşturur. 

 

Omuzlar: iyi gelişmiş ; geniş. 

 

Kanatlar: küçük; bedene yapışık; yatay taşınır. 

 

Eyer: geniş; yoğun tüylü; kuyruğa doğru yükselir. 

 

Kuyruk: kısa; dolgun eyerden çok  geniş başlıyor; neredeyse göz seviyesine kadar 

yükselir;  ana kuyruk telekleri yoğun orak tüyleri ile mümkün olduğunca kaplı.  

 

Göğüs: derin; geniş; özellikle dolgun gelişmiş. 

 

Karın: geniş; dolgun; derin; yoğun alt yumuşak tüyler vardır. 

 

Kafa: küçük; iyice yuvarlatılmış. 

 

Yüz: kırmızı; narin dokulu. 

 

İbik: Balta ibik; dik durur; alçak; 4-5 eşit kesilmiş dişli; ibik bayrağı (arka ucu) fazla 

geniş değil ve ense hattını takip eder. 

Gül ibik; sadece sarı ve siyah renk çeşitlerinde; orta büyüklükte; sabit ve eşit 

oturtulmuş; küçük  noktalı; ibik dikeni yuvarlak ve ense hattına uzanır. 

 

Sakallar: orta büyüklükte; yuvarlak. 

 

Kulak lopları: kırmızı; orta büyüklükte. 

 

Gözler: göz rengi için renk çeşitlerine bakınız. 

 

Gaga: güçlü; hafif  kavisli; gaga rengi ayak rengi ile uyumlu, genellikle biraz daha 

açık. 

 

Uyluklar: kaslı; yumuşak tüyler ile kaplı. 

 

Ayaklar: neredeyse orta uzunlukta; geniş, oldukça alçak duruş, ama yere değmez; 

rengi için renk çeşitlerine bakınız. 

 

Parmaklar: orta uzunlukta;  iyice aralıklı. 

 



Tüyler: yoğun; geniş yapılı; yoğun yumuşak alt tüyler dolayısıyla oldukça yumuşak, 

ama fazla gevşek değil. 

 

Irka özgü özellikler - Tavuk:  

Şekil olarak horoza göre biraz daha tıknaz görünümlü. Yoğun boyun ve yele tüylerine 

rağmen sırt hala belirgin şekilde görünür. Kafadan başlayan boyun, sırt ve eyerden 

geçen ve kuyruğa uzunan kemerli hat mevcut olmalı. Eyer çok geniş. Kuyruk kısa,  

geniş ve yüksek taşınır. Ana kuyruk telekleri  uzun örtü tüyleri tarafından neredeyse 

kaplı. Kuyruğun en yüksek noktası tam kuyruk ucuna yakın. En arka kuruk noktası en 

üst örtü tüyünde değil, yaklaşık üncüncü ana telekde. Duruşu geniş ve alçak ama 

yere değmez. 

Ciddi kusurlar: 

Dar vücut; Cochin şekli; sırtta yastık (ön yastık) oluşumu; fazla uzun yada 

görünmeyen sırt hattı; yüksek taşınan sığ göğüs; fazla yüksek yada alçak (bodur) 

duruş; uzun, sarkık, sivri veya fazla açık kuyruk şekli; dar tüy yapısı; kulak loplarında 

beyazlık. 

 

Ağırlık: Horoz 4 - 4.5 kg, Tavuk 3 -3.5 kg 

Kuluçka yumurtası:  53 gram 

Yumurta rengi: krem rengi 

Bilezik boyu: Horoz 22, Tavuk 20. 

Yumurta verimi: 180. 


