
EE: Zwerg-Brahma           27.12.2022         TR:  Cüce Brahma 

 

Menşei: 

İngiltere ve Almanya. 

 

Genel görünüm: 

Cüce varyasyonunda da dev Brahmanın güçlü görünümü ve heybetli duruşunu 

büyük ölçüde somutlaştırır.  

 

Irka özgü özellikler - Horoz: 

Gövde: dolgun; geniş; iyice yuvarlatılmış. 

Boyun: orta uzunlukta; yoğun yele tüyleri dolaysıdan ensede dışa doğru hafif bir 

kıvrım bulunmaktadır; boğazındaki deri küçük bir gıdı oluşturur. 

Sırt: geniş; orta uzunlukta; iyice yuvarlak; başlangıcında biraz yatay, sonra 

neredeyse düz bir çizgisi ile kuyruğa doğru yükselir; ana kuyruk teleklerinin uçları 

sırt-kuyruk- hattının en yüksek noktasıdır.  

Omuzlar: oldukça geniş; biraz yuvarlatılmış. 

Kanatlar: kısa; kapalı; bedene yapışık yüksek taşınır; kanat teleklerinin uçları eyer 

tüyleri ile örtülü. 

Eyer: geniş; yoğun tüylü. 

Kuyruk: kısa; ters V şeklinde ve yumuşak tüylerle dolu; yoğun orak ve kuyruk yan 

telekleri; ana orak telekleri geniş, kavisli ve sonda hafif ayrık.  

Göğüs: geniş; dolgun; yuvarlak; biraz yüksek taşınır. 

Karın: geniş ve yumuşak.  

Kafa: küçük; geniş; yuvarlak; kaşlar göz üzerinde biraz çıkıntılı. 

Yüz: kırmızı ; çok az tüylü. 

İbik: küçük, üç sıralı bezelye ibik.  

Sakallar doku: küçük; iyice yuvarlak; gıdı tarafından birbirinden iyice ayrılmış. 

Kulak lopları: kırmızı;küçük. 

Gözler: turuncu kızıldan kızıla kadar 

Gaga: kısa; sarı, gaga sırtında koyu renkli çizgili; siyah ve mavi renkli çeşitler için 

renk bölümüne bakın; bazen siyah gaga uçlu olabilir. 



Uyluklar: orta uzunluktan biraz daha uzun; tüyleri yoğun ve yumuşak; kılıç tüyleri  

fazla sert olmamalı (akbaba tüyü olmamalı). 

Ayaklar: güçlü; orta uzunluktan biraz daha uzun; yoğun sarı; siyah ve mavi renkli 

çeşitler için renk bölümüne bakın; yoğun ve sıkı tüylü. 

Parmaklar: orta ve dış parmaklardaki sert tüyler paçayı oluşturur.  

Tüyler: yoğun; fazla yumuşak değil. 

 

Irka özgü özellikler – Tavuk: 

Cinsiyetten dolayı kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı, fakat sırt hattı biraz 

daha uzun. Omuzlar geniş ve eyer dolgun. Kuyruğun sadece üçte biri kadarı dolgun 

eyer tüylerinyle kaplı değildir. 

 

Ciddi kusurlar: fazla yüksek veya alçak duruş; dar gövde ve göğüs; ayak 

tüylenmesinin zayıf olması; orta parmakların tamamen tüysüz olması; dış parmak 

kemiğinin çok kısa olması; fazla gelişmiş kuyruk yapısı; fazla dar ibik yapısı; bezeliye 

ibiğin üç sırasının çok belirsiz olması.  

Ağırlık: Horoz: 1700g , Tavuk: 1300g 

Kuluçkalık yumurta: 40 g. 

Yumurta rengi: açık kahverengi: 80 

Yıllık yumurta verimi : 80 

Bilezik boyu: Horoz 18 Tavuk 16 

 


