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Sıralama: Hafif, Yumuşak tüylü. 

Menşei: Şili 

İspanyollar Güney Amerika’ya vardığında beraberlerinde hafif Akdeniz ırkı tavukları 

getirmişlerdi. Yerlilerde bulunan yerel tavuk ırkı ile bir süre sonra melezlenmiştir. Kuzey 

Şili’de bir  bölge olan Arauca,  İspanyol akıncılara karşı şiddetli direniş göstermiş ve 

fethedilememiştir. Araucana ismi Güney Amerika ve Avrupa ırklarının çok düşük bir ihtimale 

istinaden bir araya gelmesiyle melezlenmiş ve dünyada bu bölgenin ismiyle anılmıştır. 

Araucana ırk standartları George Malcolm tarafından 1930 ların İskoçyasında lavanta 

Araucana’yı ve diğer renkleri üretmesi ile İngiliz standartlarına girdiği öngörülmektedir. 

Araucana ırkı yumurta verimi yüksektir, kabuğu hayli sert yeşil veya mavi yumurta ürettiği 16. 

Yüzyılın ortalarından beri bilinmektedir. Yumurtanın kabuğuna tamamen yayılmış bu renk 

yapısı eşsizdir. 

Irka özgü özellikler: Horoz 

Duruş: Tetikte ve aktif. 

Tip: Uzun, derin bir vücut ve ağır olmamalı. Elde sıkı bir duruşu var. Sırt orta uzunlukta ve 

yatay. Kanatlar büyük ve güçlü. Kuyruk iyice gelişmiş, bol orak tüyleri ile, 45 derecelik bir 

açıda taşınır.  

Kafa: Orta küçüklükte. Gaga güçlü ve sağlam. Bakışlar sert. Küçük bezelye ibikli. Yüz, bol  

yanak ve bol kulak tüylü. Tepe kompakt bir yapıda ve gözler arkasında güzel bir mesafede. 

Yanak tüyleri tarafından gizlenmiş kulak lopları orta küçüklükte. Sakal bulunmamakta. 

Horoz Altın Boyunlu       Tavuk Lavanta 
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Boyun: Orta uzunlukta ve bolca yele tüyü ile kaplı. 

Bacak ve ayaklar: Orta uzunlukta, güçlü ve birbirinden güzel biçimde ayrık. Tüysüz  

uyluklar. 4 ayak parmakları, düz ve iyice aralıklı. 

Tavuk:  

Cinsiyetten dolayı kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı. Bezelye ibikli. 

Ciddi kusurlar:  

Düz göğüs; balık sırtı; yamuk veya sincap kuyruğu; tepe tüylerin fazla küçük veya büyük 

olması (yani Fizan ırkı gibi). Tepe tüylerin veya sakal tüylerinin eksik olması; bezelye ibikten 

başka ibik şekli olması; ibiğin yamuk veya kesik olması; tavuklarda ibik fazla belirgin olması; 

inci gri göz rengi; ayaklarda tüylenme; standart dışı ayak rengi; eşitsiz veya lekeli göğüs 

rengi; horozlarda kuyruk kökünün beyaz olması; lavanta renk varyasyonunda sarı veya 

kırmızı'ya çalan renk tonları.  

 

 

Ağırlıklar: 

Horoz: 2.70 – 3.20 kg 

Tavuk:2.25 – 2.70 kg 

Yumurta rengi: Mavi veya yeşil. 

Bantamlar: 

Dev ırkı gibi aynı özellikler. 

Ciddi kusurlar: Dev ırkı gibi aynı. Ayrıca alçak kanat konumu; fazla yüksek kuyruk konumu; 

gül ibiğine benzeyen ibik şekli. 

Ağırlıklar: 

Horoz: 740 gr - 850 gr 

Tavuk: 680 gr - 790 gr 

 


