
EE: Antwerper Bartzwerge (Barbu d'Anvers)                TR: Antwerp Sakallı Cüce 

02.08.2021 

 

Menşei: 

Belçika 

Genel görünüm: 

Bodur ve geniş. Çok gelişmiş boyun ve sakal tüyleri dolayısyla, gövdenin ön kısmı 

arka kısmına göre daha hacimli görünür. Dik duruş, öne çıkıntılı göğüs ve sarkık 

kanatlar, cüce ve canlı karakterini vurgular. 

Irka özgü özellikler, Horoz: 

Gövde: Geniş, kısa; dik duruşlu. 

Boyun: Kısa; arkaya doğru kavisli; yoğun tüylü; ense tüyleri  bir yeleye benzer; 

tüylerinin yanlarda boyunluğu oluşturmasını istenir. 

Sırt: Geniş; kısa; biraz eğimli; yandan bakınca yarım daire görünümlü.  

Omuzlar: Geniş . 

Kanatlar: Neredyese dikey ve biraz gevşek taşınır. 

Eyer: Dolgun, kuyruğa yuvarlak şekilde geçiş yapar. 

Kuyruk: Orta uzunlukta; biraz yayılmış; neredeyse dikey taşınır; ana orak tüyleri sivri 

ve kılıç şeklinde; kısa ve hafif eğimli yan orak tüyleri, ana kuyruk tüylerini kapatmaz. 

Göğüs: Dolgun; geniş; üst kısmı öne doğru çıkık ve neredeyse bir yarım küre 

oluşturur. 

Tavuk, sarı beyaz benekli Horoz, bıldırcın rengi 



Karın: Dolgun; geniş. 

Kafa: Oldukça güçlü; iyice yuvarlak; geniş. 

Yüz: Kırmızı; yanak sakalı yüzü kısmen kapatır. 

İbik: Gül ibik, hafif noktalı; ön tarafta geniş; kama şeklinde; ibik dikeni ense hattını 

takip eder. 

Sakal: Eksik veya çok küçük;  sakal tüyleri ile örtülü. 

Kulak lobları: Küçük;  yanak sakalın altında saklı; önemsiz. 

Gözler: Büyük; canlı görünüş; göz rengi için renk çeşitlerine bakınız. 

Gaga: Kısa; güçlü; biraz kavisli; rengi ayak rengine bağlı, fakat genellikle daha açık. 

Sakal tüyleri:  İyi gelişmiş yanak ve çene sakalı. 

Uyluklar:  Kısa ve güçlü. 

Ayaklar: Kısa ile orta uzun arasında; tüysüz; geniş duruşlu; topuk ekleminde bükük. 

Parmaklar: Orta uzunlukta; iyice aralıklı. 

Tüyler: Gövdenin ön kısmı arka kısmına göre daha yoğun tüylü. 

Irka özgü özellikler- Tavuk: 

Irkın özellikleri ,cinsiyetten dolay kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı; horoza 

nazaran biraz daha alçak duruşlu ve kanatları biraz daha yüksek taşınır. Yoğun 

boyun tüyleri horoza göre daha belirgin. Kuyruk az yayılmış, nispeten kısa. Sırt – 

kuyruk geçişi iyice oval. 

Ciddi kusurlar: 

Fazla kaba veya dar vücut yapısı; uzun sırt; düz göğüs; faza yüksek duruş; az 

gelişmiş  boyun ve sakal tüyleri; belirgin sakallar; eksik ibik dikeni; fazla 

uzun,yumuşak, kavisli veya küt yuvarlak uclu ana orak tüyleri.  

Ağırlık: Horoz 700 g, Tavuk 600 g 

Kuluçka yumurtası: 28 g 

Yumurta rengi: Beyaz ile krem rengi arasında 

Bilezik boyu: Horoz 11, Tavuk 10 

Yumurta verimi: 90 

 


