
EE: Rhode Islands/ Rhodeländer              TR: Rhode Island Red (RIR) 

07.10.2020 

 

 
 

Menşei:  

 

ABD Rhode Island eyaletinde 1860 civarında kırmızı Malay dövüşcüsü ve farklı 

Asyalı ırkları çiftleştirerek oluşturulmuş. 1904 yılında balta ibikli ve 1905'te gül ibikli 

çeşidi APA standardına kabul eklenmiş. 1901 yılında Almanya'ya getirilmiş. 

 

Üretim sebebi: 

  

İklim şartlarına dayanıklı, performans ve güzelliği için yetiştirilen yaygın bir ırktır. 

Yumurta verimi birçok yıl boyunca yüksektir ve aynı zamanda et verimi de iyi. 

Genel görünüm: 

Orta büyüklükte bir ırk; sırt hattı yatay ve gövde dikdörten şeklinde; balta veya gül 

ibikli; sarı ayak rengi; tüy rengi eşit, kalıcı doygun parlak koyu kırmızı 

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

Gövde: geniş ve uzun, yuvarlatılmış bir dikdörtgen oluşturur (tuğla benzeri şekil); 

gövde taşıması yatay; duruş orta yüksek ve ayak arası geniş 

Boyun: orta uzun; yele tüyleri fazla yoğun değil, düz ve boynuna yapışık. 

Tavuk Horoz 



Sırt: uzun; geniş; yere paralel; omuzlarda geniş. 

Omuzlar: geniş; çıkıntılı değil. 

Kanatlar: orta uzun; geniş, iyice kapanmış; yatay taşınır. 

Eyer: geniş; eyer tüyleri orta uzunlukta. 

Kuyruk: orta uzunlukta; belirgin kalkık taşınır; orta uzunluktaki ana orak telekleri, 

geniş olan ana kuyruk teleklerini hafifçe geçer. Yan orak telekleri iyice kapalı. 

Göğüs: dolgun; geniş; derin; iyice yuvarlatılmış. 

Karın: geniş; dolgun, fakat çıkıntılı değil. 

Kafa: orta büyüklükte; uzunca; hafif düz. 

Yüz:  pürüzsüz; yumuşak dokulu. 

Balta İbik varyasyonu; orta büyüklükte; iyice oturmuş; mümkünse 5 eşit dişli; çok 

narin dokulu; ibik bayrağı enseyi takip eder ama ona değmez. 

Gül İbik varyasyonu: geniş; iyice oturmuş; oval; oluksuz; orta yüksek noktalarla; 

enseye takip eden küçük, kısa diken ile biter. 

Sakal: orta büyüklükte; pürüzsüz. 

Kulak lopları: orta büyüklükte; badem şeklinde; pürüzsüz; kırmızı 

Gözler: büyük; biraz çıkıntılı; ateşli ifadeli; kırmızıdan turuncu kırmızı'ya kadar. 

Gaga: orta uzunlukta; hafif kavisli; güçlü; kahverengimsi kemik renkli.  

Uyluklar: güçlü; orta uzunlukta; belirgin. 

Ayaklar: turuncu sarı; kızıl kahverengi pullara ve kızıl yan çizgisine izin verilir; orta 

uzunlukta; güçlü; yuvarlak; pürüzsüz  

Parmaklar: düz; iyice aralıklı . 

Tüyler: düz; bedene yapışık. 

 

Irka özgü özellikler - Tavuk: 

Cinsiyetten dolay kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı vücüt şekli  

 

Ciddi kusurlar: 

 

Kısa, üçgen şekli; sırt hattı çok yukarıya veya aşağıya eğimli; aşırı yüksek veya alçak 

duruş; çok kaba veya uzun kafa; kulak loplarında beyazlık. 

 

Ağırlık: Horoz 3-4 kg, Tavuk 2.4-3 kg. 

Kuluçka yumurtası: 58g. 



Yumurta rengi: kahverengi ile koyu  kahverengi arası 

Bilezik boyu: Horoz 22, Tavuk 20. 

Yumurta verimi: 180.  


