
 

 

Ükkel Sakallı Cüce Renk Standardı        15.07.2021                       

Renk çeşitleri: 

Genel olarak: Irka has tip, şekil ve renk özellikleri lehine önem derecesine göre, ayak 

ve gaga renginde iki çinsiyette de hafif sapmalar kabul edilir. Tüm renk çeşitlerinde 

sakal tüy rengi ve deseni, neredeyse göğüsdeki renk ve desen ile aynı.  

1.Siyah 

  
 

HOROZ ve TAVUK yeşil parıltılı yoğun siyah tüylü. Alt yumuşak tüyler siyah. 
Göz rengi koyu kahverengi. Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi veya siyahımsı. 
 
Ciddi kusurlar: Eksik parlaklık veya tüylerde mor oluşumlar; farklı renkli tüyler; pigment 

eksikliği. 
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2.Beyaz 

  
 

HOROZ ve TAVUK hiç sarı oluşumlar olmadan, saf beyaz ana renk. Tüylerde tek tük 

küçük siyah serpintilere izin verilir. 

Gözler kahverengi. Ayak rengi gri mavi.  

Ciddi kusurlar: Fazla sarı oluşumlar; farklı renkli tüyler. 

3.Kızıl 

  
 

HOROZ: Eşit dağılımlı, doygun, çok koyu olmayan, parlak kızıl. Kanat telekleri kızıl, tüy 

iç kısımları siyah oluşumlu. Kuyruk kızıl, kısmen siyah nüfuz etmiş. Tüy sapları kızılımsı 

kemik rengi. 

TAVUK: Eşit dağılımlı doygun kızıl, horoza göre daha açık ton. Kanat ve kuyruk rengi 

horoz ile aynı. 
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Göz rengi kızıl kahverengi. Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. 

Ciddi kusurlar: Aşırı lekeli tüyler; herhangi bir beyazlık; vücut tüylerinde siyahlık. 

4.Bıldırcın rengi:  

  
 

Tüm renkler doygun ve parlak, ama genel olarak Anwerp Sakallı Cüceler'den daha açık. 

Tavuklarda, tüy merkezi ve oya deseninin sınırları için aşırı beklentiler yok.  

 

HOROZ: Kafa siyah, altın oya desenli. Yele yeşil parıltılı siyah, üst kısımda yanlar altın 

kahverengi kenarlıklı, öyle ki sadece yelenin altı kısmı saf siyah görünür. Sakal tüyler 

altın sarısı, kulak tüyleri solgun sarı. Göğüs altın sarısı, parlak sinir desenli ve solgun 

sarı oya desenli. Uyluk ve karın, göğüs rengi ile aynı, arkaya doğru gri oluşumlarla. Sırt 

ve kanat örtü tüyleri eşit dağımlı koyu altın kahverengi (tavuktaki desen faktörü mevcut 

ama gizlenmiş). Bağlantı tüyleri dış kısmı kahverengi, iç kısmı mat siyah. El telekleri 

siyah, hafif tarçin kahverengi oya desenli. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı tarçın 

kahverengi ve siyah uçlu, öyle ki tarçın kahverengi bir kanat üçgenini oluşturur. Eyer 

tüylerinin siyah merkez bölümü uça kadar gider ve tüylerde geniş altın kahverengi 

kenarlıklar vardır. Ana kuyruk tüyleri siyah, büyük ve orta  orak tüyleri siyah, küçük orak 

tüyleri yanlar altın kahverengi oyalı. Tüm orak tüyleri yeşil parıltılıklı. Ayak tüyleri ağırlıklı 

siyah, kahverengi oluşumlu. 

TAVUK: Kafa siyah, altın oya desenli. Boyun tüyleri siyah, altın sarı sinir desenli ve koyu 

altın sarı kenarlıklı, siyah merkez bölümü uca doğru oya desenini  deler. Sakal altın 

sarısı, göğüs altın sarısı, belirgin sarı sinir desenli ve solgun sarı oya desenli. Göğsün 
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yan tüylerinde kahverengi oluşumlara izin verilir. Uyluk ve karın rengi, göğüs rengi ile 

aynı, arkaya doğru gri oluşumlua. Diğer vücut tüyleri, kadife siyah, parlıltılı merkezli, 

altın sarı sinir desenli ve altın kahverengi kenarlıklı. Bu kenarlıklar eyere doğru biraz 

daralır, ve kanat örtülerinda aşağıya doğru biraz genişler, ama merkez bölümünü 

küçültmüyor. El telekleri siyah. Kol telekleri iç kısmı kahverengi siyah, dışa doğru altın 

kahverengiye geçiş yapar, öyle ki hafif kurumlu altın kahverengi bir kanat üçgenini 

oluşturur. Ana kuyruk tüyleri siyah, hafif kahverengi kenarlarla ve kahverengimisi tüy 

şaftı. Kuyruk destek tüyleri vücut tüylerine benzer. Ayak tüyleri ağırlıklı siyah, 

kahverengi oluşumlu, vücut tüylerine benzer.  

Tavuk eyer tüyü 

 

Tavuk boyun tüyü 

 

Göz rengi koyu kahverengi. Gaga rengi koyu kemik rengi. Ayak rengi arduvaz (kayağan 

taşı) mavisi. 

Ciddi kusurlar: HOROZ da: kızıl kahverengi, kurumlu göğüs ve sakal rengi; siyah lekeli 

göğüs veya eksik sinir deseni; sırt ve kanat örtülerinde  fazla açıklık veya kızıl renk 

tonları; boyun tüylerinin alt üçte birinde kahverengi kenarlık. 

TAVUK ta: Fazla koyu veya açık, veya  kurumlu sakal tüyler; kızıl kahverengi, kurumlu 

veya fazla açık göğüs rengi; eksik sinir deseni veya eksik kanat örtü deseni; fazla koyu 

vücut tüyleri; çok koyu kanat üçgeni; altın kahverengi tüy kısımlarıda fazla koyu kızıl 

renk tonları. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Gümüş Bıldırcın rengi. 
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HOROZ ve TAVUK daki desen Bıldırcın rengindeki gibi. Ancak altın sarı ve altın 

kahverengi yerine gümüşi bir beyaz vardır; horozda hafif sarı oluşumlara şimdilik izin 

verilir 

Gözler koyu kahverengi.  Ayak rengi kayağan taşı mavisi.  

Ciddi kusurlar: Güçlü sarı oluşumlar; kahverengimsi veya kurumlu oluşumlar; horozun 

alt boyun tüyleri beyaz oya desenli; tavuk vücut tüylerinde belirsiz bıldırcın deseni 

6. Altın Porselen 
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HOROZ: Kafa koyu altın sarısı. Yele ve eyer tüyleri altın rengi, siyah merkez çizgi 

desenli ve tüy uçlarında küçük siyah benekler içinde belli belirsiz beyaz nokta desenli. 

Omuzlar ve kanat örtü tüyleri altın kızıl. Büyük kanat örtü tüyleri altın sarısı, siyah benek 

desenli ve tüy uçlarında beyaz nokta desenli, öyle ki iki sıra oluştururlar. Kısmi olarak 

üçüncü sıraya izin verilir. Kol telekleri iç kısmı siyah, dış kısmı koyu sarı ve tüy uçları 

beyaz nokta desenli. Bu desene ispinoz deseni denir. El telekleri siyah, kısmen koyu 

sarı dış kenarlı. Göğüs ve uyluklar koyu altın sarısı, her tüy siyah benek desenli ve tüy 

uçlarında belli belirsiz beyaz nokta desenli. Ayak tüyleri ağırlıklı olarak siyah, hafif beyaz 

desenli. Kuyruk siyah, tüy uçlarında beyaz nokta desenli.  

TAVUK: Boyun tüyleri horoz ile aynı, fakat altın sarısı biraz daha açık tonda. Vücut 

tüylerinin genel görünümü renk ve desen olarak horozun göğsü ile aynı. Bağlantı 

tüylerinde sıra deseni, kanatlar, kuyruk ve ayak tüyleri horoz ile aynı. HOROZ ve 

TAVUK ta alt yumuşak tüyler gri, tüy köküne doğru kahverengimsi. Ana renkte hafif 

sapmalara izin verilir.  

Olgunluğa yakın hayvanlarda, vücut tüylerinde belli belirsiz beyaz nokta deseni istenir, 

fakat kuyruk ve kanatlarda beyaz deseninin olması bu yaştaki hayvanlarda talep 

edilmez. Daha yaşlı hayvanlarda biraz daha açık ana renk kabul edilir. 

İleri yaştaki büyük hayvanlarda, beyaz nokta deseni daha büyük ve siyah benek dışa 

doğru yarım ay şeklinde açık olacak, öyle ki beyaz deseni sadece bir tarafta çevilirilmiş 

gibi görünür. 

 

Göz rengi kırmızı turuncu. Ayak rengi mavimsi gri. 

Ciddi kusurlar: Çok açık, fazla kırmızı veya fazla kahverengi ana renk. Ana renkte 

çillenme veya yosun. Çok belirsiz, fazla kaba veya tamamen eksik beyaz nokta deseni. 



 

 

Genç hayvanlarda ağırlıklı olarak beyaz yada çok fazla beyaz içeren kanat telekleri, ana 

kuyruk tüyleri veya paça tüyleri.  

7. İzabel Porselen 

  
 

Desen yerleşimi HOROZ ve TAVUK ta Altın Porselen renk çeşidindeki gibi. Ancak Altın 

porselelen'deki koyu altın sarısı ve sarı tüy kısımları burada saf krem sarısıdır, ve siyah 

desenler, burada eşit bir inci gridir. Tüy ucundaki nokta deseni beyazdır. Horozdaki 

omuzlar ve kanat örtü tüyleri daha koyu ve doygun krem sarısı. Alt yumuşak tüyler iki 

cinsiyette açık gri, köke doğru sarımsı renge geçişli.  

Genç ve yaşlı hayvanların desen gelişimi Altın Porselen rengindeki gibidir. 

Göz rengi turuncu kırmızı. Ayak rengi mavi gri. 

Ciddi kusurlar: Kahverengimsi veya krem beyazı ana renk; çok koyu gri mavi; horozda 

pas renginde sırt ve kanat örtüleri; desen hataları Altın Porselen rengindeki gibi; bozuk 

tüy yapısı. 
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8. Sarı, Beyaz Benekli (yeni: Sarı Beyaz Porselen) 

  
 

HOROZ: Kafa sarı turuncu renk. Yele ve eyer tüyleri sarı turuncu, ince beyaz merkez 

çizgili ve beyaz tüy uçlu. Sırt, omuzlar ve kanat örtüleri açık kızıl, yaşlı horozlarda küçük 

beyaz serpintilere izin verilir. Büyük kanat örtü tüyleri (bağlantı tüyleri) doygun sarı, tüy 

uçları beyaz noktalı. Kol telekleri iç kısmı beyaz, dış kısmı doygun sarı, sarı bir kanat 

üçgenini oluşturacak şekilde. El telekleri, sarı kenarlıklı, beyaz. Göğüs ve uyluklar eşit 

dağılımlı doygun sarı, tüy uçları yuvarlağa yakın, beyaz noktalı. Ayak tüyleri ağırlıklı 

olarak beyaz. Kuyruk beyaz, küçük yan orak tüyleri az çok sarı oya desenli, tek tük siyah 

serpintilere izin verilir.  

TAVUK: Doygun sarı, mümkün olduğunca eşit dağılımlı ana renk, kanatlarda biraz daha 

koyu olabilir.Boyun tüyleri beyaz merkez çizgi desenli ve tüy uçları beyaz noktalı. Gövde 

tüyleri mümkün mertebe eşit, tüy uçları yuvarlağa yakın beyaz noktalı. Bağlantı tüyleri, 

kanat telekleri ve ayak tüyleri horozdaki gibi. Kuyruk ağırlıklı beyaz, tüy köküne doğru 

sarı renk oluşumlu. Genç ve yaşlı hayvanların desen gelişimi Altın Porselen rengindeki 

gibidir. 

Göz rengi turuncu kırmızı. Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi.  

Ciddi kusurlar: Fazla açık, kırmızı, veya kahverengimsi, veya çok eşit dağılımlı olmayan 

ana renk. Fazla kaba, düzensiz, bulanık, veya oya desene benzeyen desen veya eksik 

nokta desen; Kanat üçgeninde pigment eksikliği; beyaz tüy bölgelerinde belirgin mavisi 

tonlama.  
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9. Siyah Karyağdı  

  
 

Ana renk yeşil parıltılı, yoğun siyah, tüy uçları çoğunlukla v şeklinde, beyaz nokta 

desenli. Horozda desen dağılımı, cinsiyete bağlı tüy şekillerine dayalıdır. Tavukta 

mümkün olduğunca eşit dağılımlı desen. Her iki tarafta iki‘ ye kadar saf beyaz teleklere 

izin verilir. Yaşlandıkça beyaz nokta desen büyür.  

Göz rengi turuncu kırmızı. Ayak rengi koyu arduvaz (kayağan taşı) ile siyah arası, az 

sayıda açık lekelere izin verilir.  

Ciddi kusurlar: Mat ana renk; tüylerde pas; vücut tüylerinde saf beyaz tüyler; mor 

şeritler; oya desene benzeyen desen, eksik veya çok düzensiz desen; genç hayvanlarda 

her tarafta iki'den fazla saf beyaz el telekleri ve yaşlı hayvanlarda ağırlıklı olarak beyaz el 

telekleri; kol teleklerinde (kanat üçgeninde) veya kuyruk teleklerinde pigment eksikliği.  

10. Lavanta Karyağdı  

 
 

HOROZ VE TAVUK'taki desen Siyah Karyağdı rengindeki gibi. Ancak ana renk, eşit 

dağılımlı açık gri mavidir. Horozdaki kanat örtülerinde hafif sarımsı olumşulara izin verilir. 
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Alt yumuşak tüyler açık gri. Genç ve yaşlı hayvanlardın desen gelişimi, Siyah Karyağdı 

rengindeki gibidir.  

Göz rengi turuncu kırmızı. Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) mavisi. 

Ciddi kusurlar: Lekeli üst renk; güçlü sarı oluşumları; pas; desen hataları Siyah 

Karyağdı rengi ile aynı; fazla dar, bozuk tüy yapısı. 

 

11. Mavi Oyalı 

  
 

HOROZ: Kafa, boyun ve eyer tüyleri ve ayrıca kanat örtü tüyleri mavi siyah. Diğer tüyler 

güvercin mavisi, koyu mavi düzenli oya deseni vardır.  

TAVUK: Ana renk güvercin mavisi, koyu mavi düzenli oya deseni vardır; boyun tüyleri 

daha koyu renk tonunda.  

Göz rengi kırmızı ile koyu kahverengi arası. Ayak rengi arduvaz mavisi. 

Ciddi kusurlar: Çok lekeli veya kurumlu vücut tüyleri; eksik oya deseni; pas; kızıl tüyler; 

çok pigment eksikliği. 

 

12. Sarı 

HOROZ ve TAVUK ta eşit dağılımlı doygun sarı renk. Tüy sapları sarı. Kuyrukta bir 

miktar siyah kabul edilir. Alt yumuşak tüyler sarımsı. 

Gözler: kırmızı ile koyu kahverengi arası. Ayak rengi gri mavi. 
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Ciddi kusurlar: Aşırı kırmızı veya çok lekeli tüy rengi; ağırlıklı siyah kuyruk; siyah boyun 

deseni; beyaz alt yumuşak tüyler; beyaz noktalar; pigment eksikliği. 

 

13. Guguk deseni 

  
 

HOROZ ve TAVUK ta her tüy, koyu arduvas (kayağan taşı rengi) ve açık gri mavi, ardı 

sıra değişimli olarak hafif kavisli ve yatay olarak guguk şerit desenlidir. Horozun genel 

görünümü tavuktan daha açıktır. Desenden netliğinde çok yüksek beklenti olmamalı. Alt 

yumuşak tüyler daha açık, mümkün olduğunca desenli. 

Göz rengi koyu kırmızı turunc. Ayaklar ten renginde. 

Ciddi kusurlar: Horozun yelesinde sarı veya kırmızı tüyler. Kanat teleklerinde  veya 

kuyrukta eksik desen; pas; kanat teleklerinde veya kuyrukta beyazlık.  
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14. Mavi Bıldırcın rengi 

  
 

HOROZ ve TAVUK taki desen Bıldırcın rengindeki gibi. Ancak altın sarı ve altın 

kahverengi tonlar biraz daha mat ve siyah yerine mavi dir. Horozdaki yele ve eyer 

tüylerinin merkezi siyah mavidir; kuyruk ve kanat telekleri gri mavi, tüy uçlarında hafif 

soluk. Tavukta mümkün olduğunca eşit dağımlı bir mavi gri talep edilir ancak biraz daha 

koyu boyun tüylerine izin verilir.  

Göz rengi kırımızı ile koyu kahverengi arası. Ayak rengi arduvaz (kayağan taşı) rengi. 

Ciddi kusurlar: 

Desen hataları Bıldırcın rengindeki gibi; horozların takı tüylerinde fazla açık renk tonu; 

boyun, eyer ve kuyrukta  eksik mavi; herhangi bir yeşil parıltılık; tavukta çok lekeli mavi, 

fazla açık altın sarı ve altın kahverengi. 
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