
EE: Moderne Englische Zwerg-Kämpfer                       23.11.2021       
TR: Cüce Modern İngiliz Dövüşcüsü  
 

            
 
Menşei: İngiltere. 
 
Genel Görünüm: Zarif bir cüce süs tavuğu. Beden kuru (zayıf) ve kaslı, tüyler seyrek ve 
sert yapılı. Dik, sağlam  ve çok yüksek duruşlu. Uyanık, korkusuz ve cana yakın karakteri 
vardır. Zarif yürüyüş şekilli. 
 
Irka Özgü Özellikler – Horoz:  
 
Gövde: Kısa; yanlar oval; göze çarpan düz sırt haat, arkaya doğru keskin şeklinde sivrilir; 
sert dokunuşlu; dik duruş. 
 
Boyun: Uzun; narin, gövde geçişine kadar ince; omuzlardan düz şekilde çıkar; boyun 
tüyleri tel gibi ve seyrek. 
 
Sırt: Belirgin şekilde düz; kuyruğa doğru oldukça sivrilir (sırt uzunluğu, duruş yüksekliği ve 
boyun uzunluğu orantılı olmalı). 
 
Omuzlar: Geniş; belirgin. 
 

Tavuk, gümüş boyunlu 
 

Horoz, huş rengi 
 



Kanatlar: Kısa; düz; yüksek ve vücuda yapışık taşınır; kanat desteği vücuttan biraz yana 
çıkıntılı. 
 
Eyer:  Dar; zarif; kuyruğa geçiş kesintisizdir.  
  
Kuyruk: Dar; seyrek ve kısa orak tüyleri; yatayın biraz üzerinde taşınır; ana orak tüyleri 
sivri uçlu ve sadece hafif kavisli. 
 
Göğüs: Geniş; oldukça düz. 
 
Karın: Az gelişmiş, içe çekik. 
 
Kafa: Uzun ; kama şeklinde; kuru (etsiz). 
 
Yüz: Narin dokulu; tüysüz. 
 
İbik: Balta; zarif; ince; diş kesimleri narin.  
 
Sakal: Küçük; yuvarlak; ince. 
 
Kulak lopları: Küçük; kırmızı; biraz beyaz oluşumlara izin verilir. 
 
Gözler: Büyük; göz rengi için renk çeşitlerine bakınız. 
 
Gaga: Uzun;  güçlü; az kavisli; gaga rengi ayak rengine uyumlu. 
 
Uyluklar: Çok berlirgin; uzun; kaslı. 
 
Ayaklar: Uzun; yuvarlak; geniş duruşlu; gergin, dik; ayak rengi için renk çeşitlerine 
bakınız. 
 
Parmaklar: Uzun; iyice aralıklı. 
  
Tüyler: Dar; sert; vücuda yapışık; seyrek; alt yumuşak tüyleri neredeyse yok. 
 
 
Irka Özgü Özellikler – Tavuk:  
       
Cinsiyetten kaynaklanan farklar dışında horozla aynı. Balta ibiği küçük, narin kesilmiş; 
sakallar çok küçük; kulak lopları küçük, yüze yapışık; kulak loplarında biraz beyazlığa izin 
verilir; kuyruk çok dar, oldukça kısa, horoza göre biraz daha yüksek taşınır. 
 
Ciddi kusurları:  
 
Kısa, kalın, yuvarlak kafa; kısa boyun; dar omuzlar; uzun veya kavisli sırt; öne çıkık göğüs; 
kısa, köşeli veya düz ayaklar; açılı topuklar; yumuşak ve uzun tüyler; dik taşınan kuyruk. 
 
 
 
 
 
 



Ağırlık: Horoz 600 g, Tavuk 500 g  
 
Yumurta verimi: 80 
 
Kuluçkalık Yumurta en az ağırlık: 30 g 
 
Yumurta rengi: açık kahverengi 
 
Bilezik boyu: Horoz 11,  Tavuk 10 
 
 

 
 


