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Menşei:  

Amerika’nın keşfinden hemen sonra Avrupa’ya getirilmiştir; 1550 lerde Batı Avrupa 

ülkelerinde varlığı kanıtlanmıştır. 

  

Genel görünüm: 

 

Büyük ve ağır, renk çeşitleri üç farklı kategoride sınıflandırılmıştır. En ağır olanlar 

bronz rengi, beyaz ve Siyah kanat tır. Bunların gövdesi uzun ve duruşu yüksektir. 

Orta sıklettekiler, vücut şekli ve zerafeti üst sıklettekilere benzer, Karamel (Burbon), 

Siyah ve Kızıl Kanat olarak sayılır. Hafif sıklet olan köy hindisi tipine ait türler, 

Kröllwitz, Narragansett, Mavi, Bakır, Kızıl ve Sarıdır. Bunların duruşu daha alçaktır 

ve vücut daha bodurdur. 

  

Irka özgü özellikler:  

Gövde: uzun; güçlü; geniş, özellikle omuzlarda; kuyruğa doğru daralır. 

 

Sırt: uzun; omuzlardan kuyruğa doğru düz bir çizgi olarak eğimli. 

 

Göğüs: dolgun ve geniş. 

 

Karın: az gelişmiş; gergin içe çekik. 

 

Kafa: çıplak; mavi ile canlı gök mavisi arası renkli; kırmızı siğil doku ile kaplı. Gaga 

üzerinde alın başlangıcındaki ibik, erkekte, uyarılma anında dişidekine göre daha 

çok uzar ve sonra bir el genişliğe kadar aşağı sarkar. Erkeğin kafası tüysüz iken, 

dişide tüm kafa tepesinde seyrek tüylenme görünür. Genç hayvanlarda cinsiyeti ayırt 

edici bir özelliktir. 

 

Gaga: uzun ve güçlü; hafif kavisli, kemik renginde. 

 

Gözler: canlı; büyük; koyu. 

 

Boyun: Orta uzun, hafif yay şeklinde taşınır; üst kısmı siğil doku ile kaplıdır; 

genellikle mavimsi, uyarılma anında kırmızı renkte. Gaganın altından orta boyuna 

kadar uzayan, gıdı gibi, sarkık deri başlar. 

 

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

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

püskülü ve yaşlı erkeklerde birden fazla göğüs püskülü canlılığın göstergesidir ve 

cezalandırılmaz.  

Kanatlar: uzun; geniş; yüksek taşınır ve vücuda yapışıktır. 



 

Kuyruk: uzun; biraz aşağı eğimli ve kapalı taşınır; erkekte etkilenme anında yelpaze 

gibi dikilir ve açılır. Dişiler de uyarılma anında, kuyruklarını açılmış taşır. 

 

Uyluklar: Tüm renk çeşitlerinde dolgun etli ve bedene yapışık tüylü; orta ve ağır 

sıkletlerde uyluklar alt vücut hattından belirgin bir şekilde öne çıkıntılı. Hafif sıkletler 

daha alçak duruşludur ve daha az uyluk gösterirler. 

 

Ayaklar: Mümkün olduğunca uzun; güçlü; tüysüz; uzun açılmış parmaklı; erkeklerde 

mahmuzlu. 

 

Tüyler: vücuda sıkıca yapışık. Erkek uyarılma anından sakinleşene kadar, dikkate 

alınmayan, kalkık omuz tüyleri gösterir (kur çalısı). 

 

Ciddi kusurlar:  

Tüm renk çeşitlerinde: fazla küçük gövde; çok alçak duruş; sığı göğüs; dar omuzlar; 

kavisli sırt; erkekte göğüs püskülü olmaması; iki cinsiyette de özel hindi ibiği 

olmaması. 

 

Ağırlıklar: 

 

Bronz renk, Siyah kanat, Beyaz: 

Genç erkek 9-12 kg, Yaşlı erkek 12-15 kg 

Genç dişi 6-7 kg, Yaşlı dişi 6-8 kg 

 

Kızıl kanat, Siyah, Karamel(Burbon):  

Genç erkek 8-10 kg, Yaşlı erkek 10-12 kg 

Genç dişi 5-6 kg, Yaşlı dişi 6-7 kg 

 

Mavi, Kızıl, Sarı, Bakır rengi, Kröllwitz rengi, Narragansett rengi: 

Genç erkek 6-7 kg, Yaşlı erkek 7-8 kg 

Genç dişi 4-5 kg, Yaşlı dişi 4-5 kg 

 

Kuluçka yumurta en az ağırlık: 70 g. 

 

Yumurta kabuk rengi: Sarı kahverengi, koyu kahverengi benekli. 

 

Bilezik boyutu:  

Bronz renk, Siyah kanat, Beyaz, Kızıl kanat, Siyah, Karamel (Burbon): Erkek 27 Dişi 

24 

Diğer renkler: Erkek 24 Dişi 22 

 

 


