
 
 

   
 

 

EE: Grübbe Bartzwerge        28.12.2022              TR: Grübbe Sakallı Cüce 
 
Menşei: Belçika. 
 
Genel Görünüm: 
Antverp sakallı cücelerin kuyruksuz çeşidi. Bodur vücut, dolgun gelişmiş çene sakalı ve 
Yele. Öne doğru çıkıntılı göğüs, sarkık kanatlar ve dik duruş cüce görünümü vurgular. 
Canlı ama uysal. 
 
Irk Özellikleri Horoz: 
 
Gövde: Geniş, kısa; tıknaz; dik gövde taşıma. 
 
Boyun: Kısa; sırta kadar uzanan güçlü tüyler; yanal boyunluğa (yaka oluşumu) izin verilir. 
 
Sırt: Geniş; kısa; hafif eğimli; neredeyse dolgun yele ile kaplı. 
 
Omuzlar: Geniş. 
 
Kanatlar: Neredeyse dikey olarak ve vücuda sadece az yapışık bir şekilde taşınır; 
sonunda hafifçe 
içe doğru bükülür. 
 
Eyer: Çok dolgun, sıkı ve iyi gelişmiş eyer tüyleri nedeniyle, gövde sonu yuvarlatılmış 
şekilde eyer tüyleri ile kaplı. 
 
Kuyruk: Hiç yok. 
 
Göğüs: Dolgun; geniş; yüksekte taşınır; neredeyse bir yarımküre oluşturur. 
 
Karın: Dolgun; geniş. 
 
Kafa: Nispeten kalın; yuvarlak; geniş. 
 
Yüz: Kısmen çene sakalı ile kaplı; kırmızı. 
 
İbik: küçük noktalı gül ibik; ön tarafta geniş; üsten görünümünde kama şeklinde; diken 
ense hattını takip eder. 
 
Sakal doku: Çok küçük veya yok; çene sakalı tarafından gizlenmiş. 
 
Kulak lopları: Küçük; önemsiz; çene sakalı tarafından gizlenmiş. 
 
Gözler: Büyük; canlı; renk için renk çeşitlerine bakınız. 
 
Gaga: Kısa; güçlü; hafif kavisli; renk, ayak rengine bağlı. 
 
Sakal tüyleri: Dolgun, üç parçalı çene ve yanak sakalı. 
 
Uyluklar: Kısa ve güçlü. 
 
Ayaklar: Neredeyse orta uzunlukta; pürüzsüz, ayakta durma pozisyonunda geniş ve topuk 
ekleminden bükük. 



 
 

   
 

 

 
Parmaklar: iyice ayrık. 
 
Tüyler: Yoğun ve oldukça gelişmiştir.  
 
Irk özellikleri Tavuk: 
Cinsiyetle ilgili farklılıklar dışında, horoz ile aynı, ancak biraz daha alçak duruşlu ve kanat 
taşıma biraz daha yüksek. Boyunluk horozdan daha belirgindir. 
 
Ciddi Kusurlar: 
Çok kaba veya çok dar vücut; düz göğüs; çok yüksek duruş; az gelişmiş sakal, yele ve 
eyer tüyleri; dışarıdan görülebilen sakal doku; herhangi bir kuyruk oluşumu veya ana 
kuyruk telekleri. 
 
 
Ağırlıklar: Horoz 700 g, Tavuk 600 g. 
 
Kuluçkalık yumurtalar için minimum ağırlık: 30 g. 
 
Yumurtaların kabuk rengi: Beyazdan ile krem rengi arası. 
 
Halka boyutları : Horoz 11, Tavuk 10. 
 
 


