
 
 

   
 

 

Cüce Hindistan Dövüşçüsü Renk Standard                         09.11.2022 
 

Renk Çeşitleri: 
 

Sülün kahverengi: 
 
 
HOROZ:  

Yeşil parıltılı siyah. Boyun ve eyer tüyleri, omuz ve kanat destek tüylerinin ortasında az kestane 
kahverengi. Sırtta tüy sonlarında hafif kahverengi desen. El telekleri siyah, dar kahverengi dış 
kenarlı. El telekleri tüy iç tarafı siyah, dış tarafı kahverengi, siyah dar kenarlı, kahverengi kanat 
üçgenini oluşturur.  
 
TAVUK: 
 Kafa, boyun, boğaz ve kuyruk siyah. Yele tüyleri hafif kahverengi genellikle görünmez merkez 
çizgili. Vücut tüyleri eşit dağılımlı kahverengi ile maun rengi arası, her tüy ikili, tüy şeklini takip eden 
, siyah parlak oyalı. El telekleri siyah, dış tarafı dar kahverengi ,eşit dağılımlı olmayan kenar 
desenli. Kol telekleri tüy iç tarafı siyah, dış tarafı koyu kahverengi, eşit siyah oyalı. 
 
Gaga rengi sari ve gaga sırtı hafif koyulaşır.  
 
Ciddi Kusurlar:  
Çamur rengi ve az parlaklık; özellikle tavuklarda fazla desen bozukluğu. 
 
 

Mavi-sülün kahverengi: 
 

HOROZ:  
Kafa koyu mavi. Boyun ve eyer tüyleri, omuzlar ve kanat destek koyu mavi ve tüy ortası hafif kızıl 
kahverengi. Sırt koyu mavi, tüy sonları hafif kahverengi desenli. Kanat bağlantıları mavi. El telekleri 
mavi, dar kahverengi tüy kenarlıklı. Kol telekleri tüy iç tarafı mavi gri, tüy dış tarafı kahverengi dar 
mavi kenarlı, kahverengi kanat üçgenini oluşturur şekilde. Kuyruk mavi, orak tüyleri koyu mavi. 
Boyun ve eyer tüyleri ve kuyrukta az miktarda siyah serpinti hata sayılmaz. Ön boyun, göğüs ve 
uyluklar orta gri mavi, kenarlar koyu oyalı. 
 
TAVUK:  
Kafa ve boğaz koyu mavi. Yele tüyleri koyu mavi, hafif kahverengi genelde görünmez merkez 
çizgili. Vücut tüyleri eşit dağılımlı kestane kahverengi ile kızıl kahverengi arasında, her tüy tüy 
şeklini takip eden ikili mavi oyalı El telekleri mavi, dar kahverengi dış kenarlıklı. Kol telekleri tüy iç 
kısmı mavi, tüy dış kısmı kahverengi, eşit dağılımlı mavi oyalı. Karın ve uyluklar mavi gri. Kuyruk 
mavi, koyu Merkez çizgili.  
 
Gaga rengi sarı ve gaga sırtı hafif koyulaşır.  
 
Ciddi kusurlar:  
 
Zengin yeşil parlaklığa sahip siyah kafa ve kuyruk rengi; eksik kahverengi kanat üçgeni; tavukta 
siyah oya deseni. 
 
 

Beyaz-sülün kahverengi: 
 

HOROZ: 
Kafa, yele göğüs, alt tüyler (yumuşak tüyler) uyluklar, karın ve kuyruk beyaz. Yelede az miktarda 
kızıl kahverengi desene izin verilir. Saf göğüs rengi talep edilir. Boyun ,yele, eyer tüyleri ve 
kuyrukta siyah serpintiler önemsiz. Omuzlar ve kanat desteği beyaz, tüy ortaların da hafif maun 
rengi oluşumlar, yani tüy sapı boyunca. Kanat bağlantıları beyaz. Sırt beyaz, ancak tüy sonları kızıl 
kahverengi ile maun kahverengi arası desenli. Eyer tüyleri maun kahverengi desenli. El ve kol 



 
 

   
 

 

telekleri dış tarafı kahverengi, iç tarafı beyaz, öyle ki kanatlar kapalı iken maun renginde net bir 
kanat üçgeni gösterir.  
 
Gaga rengi sarı ve gaga sırtı hafif koyulaşır. 
 
TAVUK:  
Kafa, yele tüyleri ,boğaz ve kuyruk beyaz. Kuyrukta siyah serpintiler önemsiz. Gövde tüyleri fındık 
kahverengi ile maun rengi arası, her tüy iki beyaz, neşter şeklinde bantlar içerir; dış kenarlar 
beyazdır. Net sırt deseni tercih edilir. Alt göğüs ve uyluklarda desen daha az ortaya çıkar. El 
telekleri beyaz, tüy iç kısımlarında hafif maun rengi oluşumlar vardır. Kol telekleri beyaz. Tüy dışı 
tarafı kızıl kahverengi ile maun rengi arası, temiz beyaz oyalı.  
 
Ciddi kusurlar: 
 
Mavimsi renk tonu; tavuklarda beyaz olmayan çift oya. 
 
 

Beyaz: 
 

Saf beyaz. Gaga rengi saf sarı. 
 

Ciddi Kusurlar:  
 
Farklı renklerde tüyler; güçlü sarı oluşumlar; kaba veya  parıltısız tüyler. 
 
 
EE standartlar kitabında olmayan , ama EE tarafından kabul edilen diğer renk çeşidi: 
 
Kırmızı beyaz oyalı 
 
 
 

 


