
EE: Araucanas                         18.09.2019                  TR: Araucana (Kuyruksuz) 

 

 
 

#Menşei:  

19. yy’da Şili’deki yerli halkın yetiştirdiği bu hayvan ilk defa keşfedildi. 

 

Üretim sebebi:  

Güçlü ve dayanıklı bir ırktır. Yumurtaları turkuaz rengindedir. 

 

Genel görünüm: 

Kuyruksuz. Dövüşçü ırkların genetiğini paylaşıyor. Yukardan bakıldığında vücut şekli 

oval yapıda görünüyor. Özel nitelikleri: kulaklarında sorguç tüyleri veya yanak sakalı 

veya sorguç ve yanak sakalı birlikte bulunmaktadır.  

 

Irka özgü özellikler - Horoz:  

Gövde: iyice yuvarlak; hafifçe dik duruş. 

Boyun: orta uzunlukta; geniş yele tüy yapısı 

Sırt: orta uzunlukta. 

Omuzlar: geniş. 

Kanatlar: bedene yapışık; yatay; vücut uzunluğunu geçmeyecek şekilde. 

Eyer: yoğun tüylü. 

© Resimlerin telif hakkı Ahmet Eren'e aittir 

Tavuk: Buğday rengi Horoz: Gümüş boyunlu 



Kuyruk: mevcut değil. 

Göğüs: geniş; hafifçe kavisli. 

Karın: iyi gelişmiş. 

Kafa: orta genişlikte. 

Yüz: kırmızı; siyah ve siyah kırmızı renk çeşitlerinde biraz siyahmsı olabilir. 

İbik: düzensiz bezelye ibik; sağlam duruşlu; enseye değmiyor. 

Sakal: az gelişmiş; sakal tüylü olan varyasyonda sakal mevcut değildir. 

Kulak lobları: kırmızı; az derecede beyazlık kabul edilir. 

Gözler: canlı; göz rengi için renk çeşitlerine bakınız. 

Gaga: güçlü; az kavisli. 

Sorguç ve sakal tüyleri: 

a) sorguç tüyleri mevcut, sakal tüyleri yok. Sorguç tüyleri başın iki yanındaki 

kıkırdağımsı bir noktadan çıkmaktadır. Mümkün olduğu kadar aynı büyüklük ve yöne 

sahiptir ve yukarıya, aşağıya, arkaya yada öne doğru çıkmaktadır. 

b) çok belirgin yanak sakalları vardır, sorguç tüyleri mevcut değildir. Çene sakalı 

dolgun, ama top sakal şeklinde değildir. 

c) sorguç ve sakal tüyleri mevcuttur. Sakal tüyleri olan hayvanlarda boyunluk kabul 

edilir.  

Uyluklar: güçlü; orta derecede belirgin.  

Ayaklar: orta uzunlukta; pürüzsüz; ince kemikli; ayak rengi için renk çeşitlerine 

bakınız. 

Parmaklar: geniş aralıklı.  

Tüyler: bedene yapışık; mavi renk çeşitlerinde biraz daha kabarık tüyler kabul edilir.  

 

Irka özgü özellikler - Tavuk:  

Cinsiyetten dolayı kaynaklanan farklar dışında horoz ile aynı; göğüs kafesi horoza 

göre daha yatay.  

 

Ciddi kusurlar:  

Fazla iri boy; tombul veya köşeli vücut yapısı; kısa, aşağıya fazla dik eğimli sırt; fazla 

dar veya sivri kıç; yana sarkık bezelye ibik; fazla dolgun çene sakalı; asimetrik 

sorguç tüyleri; baş yanlarındaki kıkırdağımsı noktanın mevcut olmaması; sorguç ve 

sakal tüylerinin tamamen eksik olması standart dışı sayılır; kuyruk kemiğinin belirgin 

şekilde gelişmiş olması; yumurta rengi puanlanırken farklı yumurta kabuğu rengi. 

 

Renk çeşitleri: 



mavi 
mavi altın boyunlu 
mavi kızıl 
mavi buğday rengi 
mavi yabani renk 
guguk rengi 
altın boyunlu   
buğday rengi  
tanı rengi  
lavanta  
kızıl eyerli 
siyah 
siyah kızıl 
gümüş boyunlu 
gümüş boyunlu turunç sırtlı  
beyaz 
yabani renk 
 
Ağırlık: Horoz 2-2.5 kg, Tavuk 1.6-2 kg. 

Kuluçka yumurtası: 50g. 

Yumurta rengi: turkuaz (yeşilimsi maviden mavimsi yeşile kadar). 

Bilezik boyu: Horoz 18, Tavuk 16. 

Yumurta verimi: 180. 


