
EE:   Warzenenten 09.08.2019   TR: Muscovy Ördeği 

Menşei: 

16. yüzyılın başında, güney Amerika’da, önceden evcilleştirilmiş olarak (Cairina 

moschata'dan (misk ördeği) evcilleştirildi) bulundu ve kısa süre sonra Avrupa'ya 

getirildi. 

Genel görünüm: 

Tür bakımından evcil ördekten farklı. Suna dişi ördekten önemli ölçüde daha büyük 

ve kuyruk lülesi yoktur. Her iki cinsiyette yüz çıplak ve ahenkli boyutta bir alın siğiliyle 

süslenmiştir. 

Irka özgü özellikler:  

Gövde: uzatılmış; yatay olarak taşınır; çok geniş; ama daha az alçak; pürüzsüz alt 

çizgi. 

Sırt: çok geniş; hafif  kavisli ; neredeyse yatay. 

Göğüs: geniş; iyi kavisli; hafifçe kalkık taşınır; pürüzsüz. 

Karın: hafif kavisli; pürüzsüz. 

Kafa: kavisli tepe ile oldukça büyük, ancak alın düzdür; tepe tüyleri uzatılmış ve 

çiftleşme zamanında dikilir. Sunada tepe tüyleri dalgalıdır.  

Yüz: gagadan alnın tüy başlangıcına kadar ve gaga yan tarafından gözün 

arkasındaki kısa dizginlere kadar çıplak, yassı siğilli mümkün olduğunca pürüzsüz. 

Alın siğili her iki cinsiyette de mevcut olmalıdır. Suna da  çok sığ olmayan, burun 

deliklerine ulaşan, önde burun deliklerinin dışına çıkmayan, gagadan daha dar dil 

şeklinde siğil vardır. Dişi ördekte, erkek ördek  ile aynı yapıdadır , ancak  daha küçük, 

düz bir şurup damlası şeklindedir. Renk için renk özelliklerine bakınız. 

Gaga: orta uzunlukta; hafifçe kavisli gaga sırtı ; ileri doğru daha dar konik ve kanca 

şeklinde bakla vardır. Renk için renk özelliklerine bakınız. 

Gözler: hemen hemen başın ortasında yer alır; oldukça büyük. Renk için renk 

özelliklerine bakınız. 

Boyun: çok güçlü; hafif S biçiminde kıvrımlı; suna da uzun, dişi ördekte oldukça 

kısadır; üst boyun tüyleri uzatılmıştır. 

Kanatlar: uzun; kuyruk ortasına kadar ulaşır; yüksek taşınır; kol telekleri çok geniş. 

Kuyruk: uzun; mümkün olduğunca geniş ve düz; sona doğru yuvarlanır; sert tüylü; 

biraz yatay taşınır.  



Uyluk: tüylerle kaplıdır. 

Bacaklar: orta uzun;güçlü kemikli; ayak perdeleri hafif yuvarlak. Pençeler kavisli ve 

sivri uçludur. Renk için renk özelliklerine bakınız. 

Tüyleri: baş ve boyun hariç gergin; sıkıca gövdeye yapışık. 

Ciddi kusurlar : 

Yetersiz büyüklük; Karina (Göğüs kıvrımı) veya beşik oluşumu; Uzun tüyleri olmayan 

pürüzsüz kafa; kaba siğilli yüz düzlemi; çok çıplak veya siğilli boyun; eksik alın siğili; 

çıplak surat yüzeyinde tüyler. 

 

Ağırlık: Suna 5 kg, dişi ördek 3 kg. 

Kuluçkalık yumurta en az ağırlık: 70 g. 

Yumurta kabuk rengi : Beyaz, bazen hafif sarımsı bir belirtili. 

Bilezik ölçüsü: Suna 22, Dişi ördek 18. 

Yumurta verimi: 40 

 

 

 

 

 


