
 

 

EE: Ükkeler Bartzwerge (Barbu d'Uccle)   23.09.2021           TR: Ükkel Sakallı Cüce                                  

 

Kökeni: 

1904 yılında Michel van Gelder tarafından Belçika’nın Uccle şehrinde, Paçalı Cüce ve 

Antwerp Sakallı Cüce  ırklarını çaprazlayarak üretildi. 

Genel görünüm: 

Göğsünü gururlu ve yüksek taşıyan, küçük ve tıknaz bir cüce ırk. Sakal tüyleri dolgun ve 

üçe bölünmüş. Boyun yelesi bol tüylü. Duruşu geniş, paça ve ayak tüyleri bol. Canlı 

mizaclı ama insana çok alışık. Kuluçkaya yatmayı sever. Çok gelişmiş sakal ve yele 

tüylerinin dolayısıyla ön kısmı arka kısmına göre daha dolgun görünür. 

Irka özgü özellikler, Horoz: 

Gövde: Kısa, geniş ve tıknaz; dik duruşlu. 

Boyun: Kısa ve iyice kavisli; yele bol tüylü, omuz üzerine ve sakal tüylerinin altına kadar 

uzanır. 

Sırt: Çok kısa ve omuzların arası geniş; yuvarlak; bol yele tüylerinin dolayısıyla 

neredeyse görünmüyor. 

Omuzlar: Geniş ve yuvarlak. 

Tavuk, gümüş bıldırcın (rengi) Horoz, isabel porselen (rengi) 



 

 

Kanatlar: Orta uzunlukta; bedene çok yapışık değil ve biraz aşağıya doğru taşınır; 

uçları biraz içe doğru bükülmüş. 

Eyer: Oldukça geniş. 

Kuyruk: Kökün geniş, yüksek taşınır; az yayılmış, orta uzunlukta olan ana kuyruk tüyleri 

birbirini kapatıyorlar; yan orak tüyleri az gelişmiş, ana orak tüyleri eğri kılıç şeklinde ana 

kuyruk tüylerini biraz geçer.  

Göğüs: Olağandışı geniş ve dolgun; üst kısmı öne doğru çıkık ve oldukça yüksek 

taşınır. 

Karın: Geniş, dolgun, yumuşak tüyleri yoğun. 

Kafa: Geniş ve oldukça kısa; neredeyse orta büyüklükte. 

Yüz: Kırmızı, yumuşak dokulu, canlı ifadeli; yan sakal tüyleri yüzü kısmen kapatır. 

Ibik: Neredeyse orta büyüklükte 4-6 eşit dişli balta ibik; arka kısmı az gelişmiş, temas 

etmeden enseyi takip eder; ince dokulu; kırmızı. 

Sakal: Az gelişmiş, sakal tüyleri ile örtülü. 

Kulak lobları: Küçük; kırmızı; yanak sakalın altında saklı. 

Sakal tüyleri: Çok iyi gelişmiş; yanak ve çene sakaldan oluşan 3 bölümlü 

Gözler: Büyük; canlı görünüş; göz rengi için renk çeşitlerine bakınız. 

Gaga: Kısa; biraz kavisli; rengi ayak rengine bağlı. 

Uyluklar: Oldukça kısa ve güçlü; iyice gelişmiş kılıç tüyleri 

Ayaklar: Oldukça kısa; güçlü; ön ve dış tarafta yoğun tüylü; ayak rengi, renk 

varyasyonlara göre değişir. 

Parmaklar: Dört parmak; oldukça kısa ve iyice aralıklı; dış ve orta parmaklarında 

belirgin ve yelpaze şeklinde paça tüyleri; biraz yıpranmış veya kırılmış paçalar kabul 

edilir. 

Tüyler: Kuyruk hariç yoğun ve bol gelişmiş; bedene yapışık ama fazla sert değil; yele 

ve eyer tüyleri bol. 

 

Irka özgü özellikler- Tavuk: 



 

 

Cinsiyetten dolay kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı; horoza nazaran sakal 

tüyleri daha dolgun ve üçlü bölümleri daha belirgin görünür. Arkaya doğru dönen boyun 

tüylerinin dolayısıyla yelesi daha dolgun görünür; kanat taşınması daha yukarıda; 

horoza göre daha alçak taşınan kuyruk oldukça kısa görünür ve kuyruğun kökü eyer 

tüylerin altında saklıdır. 

Ciddi kusurlar: 

Dar, uzun veya köşeli göğüs kafesi; dar ve düz göğüs; fazla uzun ve düz sırt; az 

gelişmiş yele tüyleri; fazla yüksek duruş; eksik veya az gelişmiş kılıç tüyleri; orta 

parmakta eksik paça tüyleri; çok az gelişmiş paçalar; fazla yayılmış kuyruk; fazla uzun 

veya çok eğimli ana orak tüyleri; az gelişmiş veya eksik sakal tüyleri; fazla büyük ibik; 

fazla büyük veya belirgin sakallar. 

Ağırlık: Horoz 700 g, Tavuk 600 g 

Kuluçka yumurtası: 30 g 

Yumurta rengi: Beyaz ile krem rengi arası 

Bilezik boyu: Horoz 15, Tavuk 14 

Yumurta verimi: 90 

 

 

 


