
 

 

EE : Thüringer Barthühner        10.09.2021                                TR: Sakallı Thüringer 

 

Menşei: Almanya. 19. yüzyılın başında batı Thüringen’de türetilmiş.  

Genel görünüm:  Biraz tıknaz, gövde silinder şeklinde, neredeyse orta büyüklükte 

bir ırk. Sakal tüyleri çok yoğun, uzun ve yuvarlak , sakal tüyleri tek parça. Özellikle 

boyun arkasında , bol yele tüyleri vardır. Canlı ve merakli mizaclıdır.  

IRKA ÖZGÜ ÖZELLİKLER: 

HOROZ: 

Gövde:  Orta uzunlukta;  biraz tıknaz ; silinder şeklinde; neredeyse yatay taşınır.  

Boyun: Orta uzunlukta; az kavisli; özellikle arka tarafta doğru yoğun yele tüyleri 

vardır. 

Sırt: Orta uzunlukta. 

Omuzlar: Geniş; çıkıntılı değil. 

Kanatlar: Geniş; biraz gevşek taşınır.  

Eyer: Yoğun eyer tüylü; akıcı şekilde kuyruğa doğru hafif yükselir. 

Kuyruk:  Geniş başlangıçlı; yoğun tüylü; iyice kavisli, oldukça uzun ve geniş orak 

telekleri; biraz kalkık, ama dik taşınmaz. 

Göğüs: Geniş ve dolgun. 

tavuk, altın kara benekli horoz, gümüş kara benekli 



 

 

Karın: Dolgun ve geniş. 

Kafa: Orta büyüklükte; yuvarlak. 

Yüz: Kırmızı, kısmen sakal tüylerin altına gömülmüş. 

İbik: Küçük ile orta arasında, balta ibik; eşit kesimli dişli, ibik bayrağı yatay; ibik 

yaprağı  düz kemer şeklinde. 

Sakallar: Çok küçük; sakal tüylerin altına gömülmüş. 

Kulak lobları: Sakal tüylerin altına gömülmüş ve dolayısyla renk ve şekli önemli 

değil. 

Gözler: Büyük; göz rengi için renk çeşitlerine bakınız. 

Gaga: Kısa ; kemik rengi; ayak rengine bağlı olarak biraz daha açık veya koyu. 

Sakal tüyleri: Yoğun; uzun ve yuvarlak; bölünmemiş; tombiş yanak oluşturur 

Uyluklar: Neredeyse orta uzunlukta; sıkı tüylü; az belirgin. 

Ayaklar: Orta uzunlukta; tüysüz;  renk için renk çeşitlerine bakınız. 

Parmaklar: Orta uzunlukta; iyice aralıklı. 

Tüyler: Yoğun; boyun tüyleri hariç, bedene yapışık. 

IRKA ÖZGÜ ÖZELLİKLER: 

TAVUK: 

Tıknaz, silinder şeklindeki gövdesini yatay taşır. Göğüs iyice yuvarlatılmış ve karın 

geniş ve hacimli. Geniş başlangıçlı kuyruğunu biraz kalkık taşır. Ensede kabarık 

tüylü, özellikle yaşlı hayvanlarda çok belirgindir. Küçük balta ibiğin bayrağının hafif 

yana eğilmesine izin verilir.  

Ciddi kusurlar: 

Dar gövde; sığ göğüs; arkaya doğru çok düşey vücut taşınması; fazla dik kuyruk 

taşınması; sarkık kanat; fazla alçak veya dar duruş; yetersiz gelişmiş sakal tüyleri; 

sakal tüyerinin altında gizlenmemiş çok belirgin sakallar.  

Ağırlık: Horoz 2 - 2.5 kg, Tavuk 1.5 – 2 kg 

Kuluçkalık yumurta: 53 gram 

Yıllık yumurta verimi: 160 

Yumurta rengi: beyaz 

Bilezik: Horoz 18, Tavuk 16 


