
 

EE: Plymouth-Rocks       22.02.2020                               TR: Plymouth 

 

 
  

 

Menşei:  

ABD 'de üretilmiş bır ırktır. 1860 yıllar civarında oluşturulmuş ve 1880 yılında 

Almanya'ya getirilmiş. Şeritli çeşidinden sonra siyah ve beyaz'ları meydana gelmiş. 

1890 civarında sarı ve 20inci yüzyıl başlangıçta keklik dantelli çeşitleri türetilmiş. 

 

Genel görünüm: 

Büyük, güçlü, orta uzun bir ırktır. Duruşu orta yüksek, geniş ve gururlu tavırlı.Tüyler 

bedene yapışık. Hareketli ama uyumlu br mizaca sahip. 

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

Gövde: uzun; geniş; derin; kalkık bir dikdörtgeni oluşturur. 

Boyun: orta uzunlukta; güçlü; dik taşınır; gür yeleli. 

Sırt: geniş; orta uzunlukta; yukarıdan bakınca eşit genişlikte hafifçe yukarıya doğru 

eğimli ve bol tüylü eyerden, kuyruğa geçer.  

Omuzlar: geniş; iyice yuvarlatılmış. 

Kanatlar: yüksek taşınır; kısa; bedene yapışık. 

Eyer: dolgun; bol tüylü. 

Kuyruk: kısa ve dolgun; başlangıçta geniş; çok sayıda örtü tüyleri; Sırt hattı ile aynı 

açıda kesintisisz devam eder. 

Tavuk, Beyaz Horoz, Şeritli 
© Resimlerin telif hakkı Ahmet Eren'e aittir 



Göğüs: geniş; iyice yuvarlatılmış. 

Karın: dolgun; geniş ve derin. 

Kafa: oldukça küçük; fazla dar olmayan kafatası tepesi fazla dar değil; orta derecede 

kavisli. 

Yüz: kırmızı; hafifçe tüylü. 

İbik: balta; küçük; dişleri fazla derin kesimli değil. 

Sakal: orta uzunlukta. 

Kulak lobları: orta büyüklükte; kırmızı. 

Gözler: büyük; kızgın ifadeli; kırmızı- sarı arasıda. 

Gaga: kısa; güçlü; sarı. 

Uyluklar: orta uzunlukta; güçlü; bedene yapışık tüylü.  

Ayaklar:uzun; güçlü ama kaba kemikli değil; pürüzsüz; sarı. 

Parmaklar: orta uzunluk; iyice aralıklı. 

Tüyler: bedene sıkı yapışık. 

Irka özgü özellikler - Tavuk: 

Şekilin özellikleri: uzun, geniş, derin gövdesi horoza göre daha tıknazdır. Hafif kalkan 

sırt hattı, dolgun ve alçak taşınan göğüs ve iyice gelişmiş karın. Kısa ana kuyruk 

telekleri kuyruk örtü tüylerinden sadece biraz arkaya doğru uzar.  

 

Ciddi kusurlar:  

Küçük boy; arka aşağıya eğimlı veya dar sırt; balık sırtı; dar göğüs; sivri arka kısmı; 

dik kuyruk; fazla yüksek veya dar baçak duruşu; uzun veya kaba kafa; yüzde çok 

tüylenme; eksik orak telekleri oluşumu 

 

Ağırlık: Horoz 3-3.5kg, Tavuk 2.5-3 kg. 

Kuluçka yumurtası: 58 g. 

Yumurta rengi: koyu sarı  

Bilezik boyu: Horoz 22, Tavuk 20. 

Yumurta verimi: 190 

 

 

 

 


