
Araucana (kuyruksuz) renk standardı   17.01.2021 

Renk çeşitleri: 

Not: Tüylerin renk ve desenlerin netliği, ırk standardının vücut özellikleri kadar önem 

taşımıyor. 

Yabani renk: 

  
 

HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri kahverengi kızıl; her tüyün ortası siyah merkez çizgili, bu 

çizgi özellikle yelede tüy uçlarında kadar gidebilir. Omuzlar ve sırt koyu kızıl kahverengi. El 

telekleri, kahverengi dış kenarlı, siyah. Kol teleklerinin iç kısmı siyah, dış kısmı kahverengi, 

kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Kanat örtü tüyleri (bağlantılar) siyah. Göğüs, karın ve 

uyluklar siyah. 

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri koyu altın kahverengi, tüy uçlarına kadar giden siyah merkez 

çizgili. Göğüs somon renginde. Vücut tüyleri, siyah kırçıl desenli, kahverengi. Tüy sapı açık 

kahverengi ve tüy kenarları az çok siyahımsı oya desenli. Uyluklar gri kahverengi. Karın 

siyah gri.  

Ayak rengi söğüt yeşili. Göz rengi turuncu kızıl.  
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Mavi yabani renk: 

Yabani renk gibi, ama siyah tüy kısımları yerine mavi vardır.  

Altın boyunlu: 

  
 

HOROZ: Kafa altın kahverengi. Yele ve eyer tüyleri koyu altın sarısı, her tüy siyah merkez 

çizgi desenli. Omuzlar ve sırt, altın kızıl renkli. El telekleri, kahverengi dış kenarlı, siyah. 

Kol teleklerin iç kısmı siyah, dış kısmı kahverengi, kanat üçgenini oluşturacak şekilde. 

Kanat bağlantı tüyleri siyah. Göğüs, karın ve uyluklar siyah.   

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri altın sarısı, siyah merkez çizgi desenli. Göğüs somon 

renginde. Vücut tüyleri sarı kahverengi, siyah kırçıl desenli ve sarı tüy saplı. Uyluklar ve 

karın gri kahverengi.  

Ayak rengi söğüt yeşili. Göz rengi turuncu kızıl. 

Mavi altın boyunlu: 

 

 

 

Resimleri kullanma hakkı www.kippenencyclopedie.nl sahibi tarafından verilmiştir. 

 

Resimleri kullanma hakkı www.kippenencyclopedie.nl sahibi tarafından verilmiştir. 

 

http://www.kippenencyclopedie.nl/
http://www.kippenencyclopedie.nl/


Altın boyunlu’daki gibi, ama siyah tüy kısımları yerine mavi vardır.  

Gümüş boyunlu: 

HOROZ: Kafa, yele ve eyer tüyleri gümüş beyaz, her tüy siyah merkez çizgi desenli. 

Omuzlar ve sırt gümüş beyaz. El telekleri, beyaz dış kenarlıklı, siyah. Kol teleklerinin iç kısmı 

siyah, dış kısmı beyaz ve kanat üçgenini oluşturacak şekilde. Kanat bağlantı tüyleri siyah. 

Göğüs, karın ve uyuklar siyah. 

TAVUK: Kafa ve boyun tüyleri gümüş beyaz, siyah merkez çizgi desenli. Göğüs somon 

rengi. Vücut tüyleri gümüş beyaz, siyah kırçıl desenli, beyaz tüy saplı, hafif gümüş tüy 

kenarlarına izin verilir. Uyuluklar ve karın gri. 

Ayak rengi söğüt yeşili. Göz rengi turuncu kızıl. 

Altın buğday rengi: 

  
 

HOROZ: Renk ve desen Altın boyunlu veya Yabani renk çeşitleri gibi, fakat kafa, boyun ve 

yele tüylerinde siyah merkez çizgisi yok (boyun tüylerinde hafif ve görünmeyen desene izin 

verilir). 

TAVUK: Kafa ve boyun tüylerinde kızılımsı kahverengi. Boyun tüylerinde hafif mat siyah 

merkez çizgilere izin verilir. Vücut tüyleri buğday rengi. Göğüs, karın ve uyluklar açık buğday 

ekmeği renginde. Kanat telekleri koyu buğday rengi, iç kısımları siyah kahverengi 

oluşumlarla. 

Ayak rengi açık söğüt yeşili. Göz rengi turuncu kızıl. 
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Mavi buğday rengi: 

  
 

Altın buğday rengindeki gibi, ama siyah tüy kısımları yerine mavi vardır.  

Siyah kızıl: 

HOROZ: Yeşil parıltılı, simsiyah. Kafa, yele ve eyer tüyleri doygun altın kızıl, atkı tüyleri 

güçlü siyah merkez çizgi desenli.Sırt siyah yada siyah kızıl oluşumlu.Omuzlar kahverengi 

kızıl.  

TAVUK: Yeşil parıltılı siyah.Kafa ve boyun tüyleri kahverengi kızıl, yele siyah merkez çizgi 

desenli. Boynun ön tarafta kızıl kahverengi tüy kenarlarına izin verilir.  

Ayak rengi söğüt yeşili ile siyah zeytin rengi arasında, ayak tabanı sarı. Gaga rengi koyu 

kemik rengi. Göz rengi kızıl ile kahverengi kızıl arasında. 

Mavi kızıl: 

Siyah kızıl’daki gibi, ama siyah tüy kısımları yerine mavi vardır.  
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Siyah: 

 
 

HOROZ ve TAVUK yeşil parıltılı, siyah. Ayak rengi söğüt yeşili ile siyah zeytin rengi 

arasında. Ayak tabanı sarı. Göz rengi kızıl ile kahverengi kızıl arasında.  

Beyaz: 

 
 

Krem beyaz. HOROZ’un takı tüylerinde biraz sarılığa izin verilir. 

Ayak rengi söğüt yeşili ile yeşilimsi sarı arasında.  Göz rengi turuncu kızıl.  

Mavi: 

Açık veya koyu mavi renk tonları, tüylerin kenarları oyalı veya oyasız. Horoz’da kafa, yele,      

eyer tüyleri ve omuzlar belirgin şekilde daha koyu renk tonunda. Ayak rengi söğüt yeşili ile 

siyah zeytin rengi arasında. Ayak tabanı sarı. Göz rengi kızıl ile kahverengi kızıl arasında.  
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Guguk rengi: 

Her tüy birden çok değişimli olarak, siyah ve açık mavi gri, hafif kavisli, yatay dizilmiş şerit 

desenli. HOROZ’da şeritler yaklaşık aynı genişlikte, TAVUK’ta siyah şeritler daha geniş. 

Şeritler keskin sınırlı değil ve alt yumuşak tüyler sadece az desenlidir.  

Ayak rengi sarı, kısmen siya oluşumlu veya tek tük siyah renkli pullu. Göz rengi turuncu kızıl. 

EE kitabında olmayan , ama tanımlanmış diğer renk çeşitleri: 

Lavanta  

Tanı rengi 

Kızıl eyerli 

Gümüş boyunlu tutunç sırtlı 

 

 


