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Renk çeşitleri: 

 

Narragansett rengi:  

Gurk (Erkek): Boyun ve göğüste tüylerin dıştan görünmeyen kısımları siyah, görünen 

kısımları parlak açık çelik grisi ile beyazımsı arası. Her tüyün dar siyah uç oyası 

vardır ve bu desen boynun alt kısmı ve alt göğüste daha genişler. Göğüs alt kısmı, 

üst kısmından biraz daha koyu renkte. Gövde yanları ve karın tüyleri, belirgin beyaz 

uç oya desenli, mat siyah. Sırt, bronz parıltılı olmadan, metalimsi siyah. Sırtın alt 

kısmında her tüy neredeyse beyaz uç oya desenli, bu desen kuyruk tüylerine doğru 

genişler. Omuzlar ve kanat örtü tüyleri açık çelik grisi, her tüy dar, siyah oya desen 

ile biter. Büyük kanat örtü tüyleri, kapalı kanatlar üzerinde, geniş çelik grisi bir kuşak 

oluşturur ve kanat örtülerini ve kol teleklerini ayıran, belirgin siyah oya desen ile son 

bulur. El telekleri, birbirini takip eden, bire bir (1:1) siyah ve beyaz çizgilidir. Kol 

telekleri art arda gelen beyaz ve grimsi şeritlerle bezenmiştir, öyle ki beyaz şeritler 

vücuda doğru belirgin şekilde daralır. Kuyruk tüyleri ve kuyruk örtü tüyleri, her tüy 

eşit aralıklı ve belirgin, narin, paralel, sarımsı kahverengi ve grimsi yatay şeritlerle 

bezenmiştir. Bundan sonra, geniş metalimsi parlak kuşak vardır (bronz parıltılı 

olmamalı) ve neredeyse beyaz uç deseni ile biter. Alt yumuşak tüyler tüm vücutta 

çok koyu siyah gri renkte. 

 

DİŞİ: Renk ve desen, gurk (erkek hindi) ile aynı. Sırt tüyleri, belirgin, beyaz, orta 

genişlikte uç oyalı. Vücudun siyah oya desen yaklaşık olarak kanat desteğinde 

sonlanır. Tüm vücutta arkaya doğru belirgin şekilde genişleyen beyaz uç oya desen 

görünür.  

 

Ciddi kusurlar:  

Fazla koyu, sarımsı veya eşit olmayan ana renk; vücutta fazla geniş, siyah oya 

desen, öyle ki aşırı koyu genel görünüm oluşturur; bronz parlaklık; büyük kuyruk örtü 

tüylerinde siyah kuşağın eksik olması (2. çember); görünen kuyruk tüyleri beyaz şerit 

desenli olması (uç oya deseni hariç); kanat telekleri kahverengi şerit desenli olması; 

bir veya çoklu tek renkte olan kanat telekleri; Dişide beyaz uç oya desen olmaması. 

 

 

 


