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Menşei: Dünyada yaygın Malezya 'lı bir Kadim Cüce ırk. 2001'de Kuzey Amerika'ya ve 
birkaç yıl sonra Hollanda tarafından Avrupa'ya getirilmiş. 
 
Genel Görünüm: Çok küçük, geniş ve tıknaz Cüce tavuk, tipik ve görkemli duruşlu. 
Yandan bakınca göğüs, boyun ve kafa "S" şekilli görünür. İnsana özel olarak yakın 
ve uysal bir ırk. 
  
Irka Özgü Özellikler – Horoz  
 
Gövde: Kısa, geniş, derin, arkaya doğru aşağıya eğimli 
 
Boyun: Orta uzunlukta, "S" şeklinde arkaya doğru kavisli. Yele iyi gelişmiş ve 
omuzları aşacak şekilde ulaşır. 
 
Sırt: Çok kısa, geniş, yandan bakınca boyun ve kuyruk hatlarıyla bir "V" oluşturur. 
 
Omuzlar: Geniş ve iyi yuvarlatılmış. 
 
Kanatlar: Büyük ve uzun, dikey taşınır ve yere tam değmez. Kanat desteği 
vücuttan biraz çıkık ve kanatların uçları biraz içe doğru eğilimli. El telekleri 

Tavuk: siyah karyağdı Horoz: sarı, siyah kuyruklu 
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orta genişlikte ve uzun, uçları kol teleklerinin tarafında tamamen 
kapatılmamış. 
  
Eyer: Geniş, bol gelişmiş tüyler, kuyruk geçişi akıcı şekilde iyi kapatır.  
  
Kuyruk: Orta büyüklükte ve neredeyse dik taşınır. Ana kuyruk telekleri geniş, iyi 
derece yelpaze şeklinde, uzunlukları kafadan daha yüksek, arkadan bakınca ters bir 
"V" oluşturur. Ana orak tüyleri uzun, geniş, kılıç şeklinde ve sadece hafif eğik. Yan 
orak tüyleri iyi derece yelpaze şeklinde, orta uzunlukta, üstteki kılıç şekilli ve alttaki 
az eğik. Kuyruk, ön sınır çizgisi ile ibik bayrağına dokunabilir, fakat öne doğru 
katlanamaz (sincap kuyruk). 
 
Göğüs: Yüksek taşınır, çok iyi gelişmiş, dolgun, geniş, iyice yuvarlatılmış. Çok 
önde taşınır ve gaga ucunun önüne kadar belirgin şekilde ulaşır. 
  
Karın: Kısa, bol yumuşak tüylü 
 

    Kafa: Küçük; biraz geride taşınır. 
 
Yüz: Küçük, yuvarlak, narin dokulu; kırmızı. 
  
İbik: Balta ibik, orta büyüklükte, düz ve dik, mümkün olduğunca kadar 5 adet eşit ve 
sivri dişler. Orta diş, ibik bayrağı ile aynı seviyesinde istenir. İbik bayrağı enseyi 
takip etmez.  
 
Sakal: Orta büyüklükte, yuvarlak, narin dokulu 
Kulak lopları: Küçük, oval, kafaya yapışık, kırmızı, az beyaz oluşumlarına izin verilir 
 
Gözler: Büyük, canlı, turuncu ile kızıl kahverengi arası.  
  
Gaga: Güçlü, az kavisli, gaga rengi ayak rengine uyumlu 
 
Uyluklar: Biraz kısa, güçlü, paralel ve iyi aralıklı. 
  
Ayaklar: Kanatların dikey taşına bilmesi için, orta uzunlukta. Pürüzsüz, eşit pullu. Ayak 
rengi için renk çeşitlerine bakınız. 
 
Parmaklar: Dört parmak, düz, iyi aralıklı ve eşit pullu. 
 
Tüyler: Bol ve iyi gelişmiş, bedene yapışık.  
 
Irka Özgü Özellikler – Tavuk: 
Cinsiyetten kaynaklanan farklar dışında horozla aynı. 
 
Sırt: Sırt hattı ise oldukça dar bir "U" şekline benzer. Kuyruk başlangıcı ve eyer iyice 
dolgun. 

 



Ciddi kusurlar: Büyük, kaba veya dar vücut; uzun sırt; dar veya sığ göğüs; yatay 
vücut taşıması; fazla düz kafa-boyun çizgisi; kısa bacaklar; sürüklenen, fazla yatay 
veya fazla önde taşınan kanatlar; fazla yatay, veya öne eğimli kuyruk duruşu; aşırı 
eğimli ana orak tüyleri; kaba kafa noktaları; kulak loplarında ağrılıkla beyazlık. 
 
Ağırlık: Horoz en çok 500 g. Tavuk en çok 425 g. 
 
Kuluçka yumurta en az ağırlık: 23g. 
 
Yumurta kabuk rengi: Bej ile krem beyaz arası. 
 
Bilezik ölçüsü: Horoz 11, Tavuk 10 

 
 


