
EE: Perlhühner            07.12.2020                 TR: Beç Tavuğu           
 
Menşei:  
 
Eski Yunanlılar ve Romalılar tarafından bilinmesine rağmen, yüzyıllar boyunca evcil 
kümes hayvanı olarak kayboldu. 15.yüzyılında Bati Afrika vahşi formu Numida 
meleagris galeata, Portekizliler tarafından Avrupa'ya yeniden getirildi ve evcilleştirildi. 
 
Genel görünüm:  
 
Büyüklük ve şekil olarak vahşi formuna benzer (fakat ağırlık daha yüksek, kask ve 
sakallar daha büyüktür); sırt kavisli ve arkaya doğru eğimli; kuyruk sarkık; kafa 
tüysüz, kemikli, kaska benzeyen tepe oluşumlu; bedene yapışık tüyler; her iki cinsiyet 
neredeyse aynı görünümlü. 
  
Irka özgü Özellikler: 
 
Gövde: orta uzun; her tarafta iyi yuvarlatılmış. 
  
Sırt: çok geniş; çok kavisli; arka taraf aşağıya meyilli. 
 
Göğüs: yüksek taşınır; oldukça sığ; tavukta bol etli; horozda daha sivri. 
  
Karın: orta derecede gelişmiş; gergin içe çekilmiş 
 
Kafa: kısa ve geniş; tepede kemikli, kahverengimsi, üçgen şeklinde ve sivri ucu 
arkaya doğru eğimli, kaska benzeyen bir oluşumlu. 
 
Yüz: uzun kulak loplarıyla birleştirilmiş, mavimsi beyaz 
 
Sakallar: geniş aralıklı; oval ile baklava şekil arası; kırmızı; iç tarafı beyaz. 
  
Gaga: güçlü; çok kavisli; turuncu kızıl, gri oluşumu 
 
Gözler: büyük; koyu kahverengi; çok parlak. 
 
Boyun: ince; aşağı çekilmiş taşınır; sadece heyecanlı olunca yüksek taşınır; üst 
kısmı az tüylü; boyun derisi mavimsi; boyun altı kısmı ince ve dar tüylerle kaplı; 
boyun arka kısmı dik, fırça gibi tüylü. 
 
Kanatlar: uzun ve geniş; bedene yapışık taşınır. 
 
Kuyruk: sarkık; nispeten kısa; 16 telekten oluşur. 
 
Uyluk: az çıkıntılı 
  
Ayaklar: kısa; tüysüz; 4 parmak, iyice aralıklı. 
 
Tüyler: sıkı; bedene yapışık. 
 



Deri rengi: renk çeşitlerine göre, mavimsi siyahtan açık griye kadar 
 
Çinsiyetleri ayıran dış özellikler: 
 
Kask: tavukta küt biter; horozda arkaya çekilmiş ve daha geniş oturtulmuş 
 
Yüz derisi: horozda, tavuğa nazaran, boynuna doğru daha uzatılmış ve daha sivri 
biter. 
 
Sakallar: horozda daha iyi gelişmiş; katlanmış veya rulo gibi bir yüzeye sahiptir, 
tavukta ise daha düz. 
 
Duruş: horoz daha dik, tavuk dolgun göğüslü, daha yatay durur. 
  
Puanlanması: Genel görünümün ardından, özelliklerin önem sırası: 
-tüylerin nokta deseni ve rengi 
-vücut şekli 
-ayak rengi 
-kask ve sakalların şekilleri 
 
Ciddi kusurlar: zayıf veya yetersiz şekil; yamuk kuyruk taşıması; az gelişmiş kask; 
beyaz derili, aşırı büyük etlik Beç Tavuğu tipi (beyaz deri) 
 
Ağırlıklar: tavuk ve horoz 1,8 - 2,5kg, az noktalı renk çeşitleri genellikle biraz daha 
hafiftir 
 
Kuluçkalık yumurta en az ağırlık: Mavi, inci grisi ve menekşe renk çeşitlerinde 45g, 
diğer renk çeşitlerinde 40g 
 
Yumurtaların kabuk rengi: sarımsıdan kahverengimsiye kadar, ve az koyu serpintili 
 
Bilezik ölçüsü: Her iki cinsiyette 16 
 
 
 
 


