
EE Taslak İspenç Standardı                                     06.01.2023 

Menşei: Türkiye. Çok eski bir ırk, 5. yüzyıla kadar uzunan izler bulunur. 

Genel görünüm: 
 
Küçük, 5 parmaklı, çok dik bir vücut duruşuna sahip olan, üçe bölünmüş 
dolgun sakallı, ayaklar bol paçalı ve ırka özgü gül ibikli bir Kadim Cüce ırktır. 
 
 

Irka özgü özellikler- Horoz: 

Gövde: geniş, iyice yuvarlatılmış ve çok dik vücut duruşu. 

Boyun: orta uzunlukta ve az kavisli; yele tüyleri dolgun ve omuzlara düşer. 

Sırt: Kısa, hafif kavisli, uzun boyun tüyleri sebebiyle neredeyse kapanmış. 

Omuzlar: geniş ve iyi yuvarlatılmış 

Kanatlar: uzun, bedene yapışık ve alçak taşınır. 

Eyer: geniş, iyi gelişmiş eyer tüyleri. 

Kuyruk: iyi gelişmiş; geniş; çok yüksek, neredeyse dikey'ye kadar taşınır;  

ana orak tüyleri hafif kılıç şekilli ve ana kuyruk tüylerini biraz geçer; yan orak 

tüyleri iyice kavisli ve ana kuyruğun alt kısmını örter;  

Göğüs: geniş, iyi yuvarlatılmış, ve oldukça yüksek taşınır. 

Karın: geniş ve dolgun. 

Kafa: orta büyüklükte; geniş ve iyi yuvarlatılmış 

Yüz: kısmen yan sakal tüyleriyle kaplı, kırmızı. 

İbik: nispeten yüksek gül ibik;  eşit dağılımlı, belirgin papillalar ile kaplı ve 

fazla uzun olmayan bir ibik dikeni ile sonlanır. 

Sakallar: az gelişmiş ve sakal tüyleri tarafından örtülmüştür. 

Kulak lopları: yanak tüylerinin altında kalmıştır; kırmızı. 

Gözler: turuncu kırmızı. 

Gaga: orta uzunlukta, güçlü ve hafif kavisli; sarımsı kemik rengi ile sarı arası, 

koyu renk varyasyonlarda koyu renk oluşumlara izin verilir.  

Sakal tüyleri: Dolgun, üçe bölünmüş cene ve yan sakalı. 

Uyluklar: kısa ve güçlü; uzun kılıç tüyleriyle. 

Ayaklar: orta uzunluktan biraz daha kısa; dış tarafta yoğun tüylerle kaplı. 

Ayak rengi sarı, koyu renk varyasonlarında koyu renk oluşumlara izin verilir. 

Parmaklar: 5, dördüncü ve beşinci parmaklar birbirlerinden iyice ayrıdır; dış 

ve orta parmaklar uzun ve iyice yuvarlatılmış paça tüyleri ile.  

Tüyler: bol ve dolgun 



Irka özgü özellikler- Tavuk: 

Cinsiyete bağlı özellikler dışında horoz ile aynı.  Eğimli sırt hattı horozdakine 

göre biraz daha uzun.  Göz hizasına kadar yükseğe taşınan orta genişlikte 

kuyruğa geçiş iyice yuvarlaktır. Horoza göre sakal tüyleri daha yoğun ve 

boyunluk iyi gelişmiş. İbikdeki papillalar biraz daha narin.  

Ciddi Kusurlar: 

Kaba, hantal, veya uzun ve dar gövde; uzun, yatay sırt; dar veya sığ göğüs; 

iki çinsiyette kuyruk çok yelpaze şeklinde veya alçak taşınması; az gelişmiş 

çene veya yan tüy sakalı; fazla büyük veya belirgin sakallar; belirgin beyaz 

kulak lopları; yetersiz gelişmiş papillalar; eksik ibik dikeni yada çoklu diken; 

basık veya fazla yüksek ibik temeli; 4. ve 5. parmakların yetersiz ayrımı; az 

gelişmiş ayak tüyleri. 

Horoz: 700 gram 

Tavuk: 550 gram 

Yumurta Ağırlığı:  30 gram 

Yumurta Rengi:  krem rengi 

Horoz Bilezik Boyutu: 15mm 

Tavuk Bilezik Boyutu: 14mm 


