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Menşei: Yüzlerce yıldır Avrupada bulunmaktadır. 
 
Genel Görünüm: Evcil, hareketli cüce tavuk, kısa, geniş, iyi yuvarlatılmış şekilli, 
özgüvenli duruş, orta yüksek duruş ve paçalar. Tüm renk çeşitleri aynı zamanda 
sakallı ve sakalsız versiyonu olarak yetiştirilir. 
 
Irka Özgü Özellikler Horoz:  
 
Gövde: Geniş; orantısal olarak kısa. 
 
Boyun: Güçlü, biraz arkaya doğru kavisli, dolgun yeleli, sakallılarda boynun arka 
tarafında kabarık tüylenme vardır. 
 
Sırt: Geniş, kısa, hafif aşağıya eğimli. 

 
Omuzlar: Geniş, iyi yuvarlatılmış 
 
Kanatlar: Orta uzunlukta; biraz düşük; kanat alt çizgisi uyluk kılıçları ile 
paralel. 
  
Eyer: Dolgun; geniş; geçiş iyi yuvarlatılmış. 
  
Kuyruk: Orta uzunlukta; başlangıç geniş; biraz yelpaze şekilde; bol tüylü; kılıç 
görünümlü geniş ana orak telekleri ana kuyruk telekleri 4cm kadar geçer, yaşlı 
horozlarda biraz daha kısadır. 

Tavuk, izabel porselen Horoz, limon porselen 



 
Göğüs: Dolgun; geniş; iyi yuvarlatılmış; biraz kalkık taşınır. 
 

    Karın: Dolgun ve geniş. 
  

    Kafa: Orta büyüklükte 
 
Yüz: Kırmızı, narin dokulu. 
 
İbik: Balta ibik; orta büyük; eşit, geniş yerleşik ibik dikenleri; ibik bayrağı ense 
çizgisine yapışmadan takip eder 
 
Sakal: Küçük; yuvarlak; narin dokulu. Sakallı olanlarda neredeyse yoktur veya sakal 
tarafından kapatılmıştır. 
 
Kulak lopları: Kırmızı. Sakallı olanlarda sakal tarafından kapatılmıştır. 
. 
Gözler: Büyük; göz rengi için renk çeşitlerine bakınız. 
  
Gaga: Güçlü ; renk olarak ayak rengi ile uyumlu. 
Sakal tüyler: Sakallılarda bol tüylü yan sakal ve dolgun çene sakalı. 
 
Uyluklar: Dolgun tüylü; belirgin gelişmiş kılıç tüyleri vardır. 
  
Ayaklar: Orta uzunlukta; yoğun tüylü; ayak rengi için renk çeşitlerine bakınız 
 
Parmaklar: Dört parmak; dış ve orta parmak yoğun sert paçalı öyleki ayak tüyleri ile 
birlikte kapalı paçaları oluşturur. Biraz yıpranmış veya kırık paçalar hata sayılmaz. Dış 
parmakta eksik tırnağa izin verilir. 
 
Tüyler: Dolgun; geniş; vücuda sıkı yapışık. Sakallılarda boyun tüyleri biraz daha 
yumuşak ve dolgun   
 
Irka Özgü Özellikler Tavuk:  
Cinsiyetten kaynaklan farklar dışında horozla aynı. Buna rağmen çukur olarak kavisli 
sırt çizgisi biraz daha uzun görünür. Sakallılarda boynun arkasındaki yele kabarık 
tüylü. 
 
Ciddi kusurlar: Dar vücut; uzun veya köşeli şekil; çok yüksek veya çok alçak 
duruş; sivri kuyruk; yumuşak, yarım daire şeklinde orak tüyleri; eksik veya kıt 
kılıçlar; eksik orta parmak tüylenmesi; çok fazla zayıf paçalar. Sakallılarda: dolgun 
olmayan sakal tüyleri veya eksik çene sakalı; çok büyük, göze batan sakallar.  
 
Ağırlık: Horoz 750 g. Tavuk 650 g. 
 
Kuluçka yumurta en az ağırlık: 30 g. 
 
Yumurta kabuk rengi: Beyaz ile kahverengimsi arası. 



 
Bilezik ölçüsü: Horoz:16, Tavuk 15. 
 
 
 
 

 
  


