EE: Araucanas

ČR: Araukany

Pôvod: Chile;
Celkový dojem: vidiecka kura bez chvostu; s malým bojovým razením; telo
má byť podľa pohľadu z hora oválne; zvláštnymi rozlišovacími znakmi sú
strapce pier (fúzy) po stranách hlavy alebo bokombrada alebo strapce pier
(fúzy) a bokombrada; znáša vajcia tyrkysovej farby;
Plemenné znaky- kohút:
Hmotnosť: 2,0-2,5 kg
Hlava: mierne širšia;
Hrebeň: nepravidelný hráškový; pevný; vzadu nepriliehajúci;
Zobák: pevný; jemne zahnutý;
Oči: jasné; farba viď farebné rázy;
Ušnice: červené; trochu zabelené sú povolené;
Tvár: červená; u čiernych a čierno-červených až černastá;
Laloky: menej vyvinuté; zvieratá s bradou bez lalokov;
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Brada:
A) s fúzami; fúzy sedia po stranách hlavy na jednej kožnej bradavici; pokiaľ
možno rovnakej veľkosti a umiestnenia smerujúce dohora, dole, dozadu
alebo dopredu;
B) s výraznou bokombradou bez fúzov; pričom existujúca brada je plná ale
nesmie byť výrazná ako zakrútené fúzy;
C) s fúzami a bokombradou;
Krk: stredne dlhý; široké závesné perá
Prsia: široké; jemne klenuté;
Trup: dobre zaoblený; mierne vzpriamene držaný;
Chrbát: mierne dlhší;
Ramená: široké;
Krídla: pevne priľahlé; vodorovné nesené; telo nepresahujúce;
Sedlo: s plným závesom;
Chvost: chýba;
Brucho: plne vyvinuté;
Holene: silné; mierne vystupujúce;
Beháky: stredne dlhé; hladké; s jemnými kosťami; farba viď farebné rázy;
Prsty: dobre roztiahnuté;
Operenie: pevne priľahlé; v prípade modrého sfarbenia povolené voľnejšie;
Plemenné znaky - sliepka:
Hmotnosť: 1,6-2,0 kg.
Až na rozdiely podmienené pohlavím zhodná s kohútom; v držaní tela
vodorovná;
Vyraďujúce chyby plemenných znakov:
Nadmerná veľkosť; ťažkopádna alebo hranatá postava; krátky, silno
spadajúci chrbát; príliš úzke a špicaté ukončenie tela; preklopený hráškový
hrebeň; silne výrazná hrdlová brada; jednostranne vyvinuté fúzy; chýbajúca
kožná bradavica; plne vyvinutý chvostový stavec; pri hodnotení vajec iná
farba škrupiny; úplne chýbanie fúzov a brady platí ako neuznaná verzia;
Znáška: 180
Násadové vajcia: 50g;
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Farba škrupiny: tyrkysová (zelenkasto modrá až modrasto zelená)
Veľkosť obrúčky: kohút 18; sliepka 16;

Farebné rázy:
Čistota farby a kresba peria sú druhoradého významu;
Divoko sfarbená: Kohút: hlava, krčný a sedlový záves hnedočervený
s čiernou kostrnkovou kresbou; ramená a chrbát tmavo červenohnedé;
letky I. radu čierne s hnedým vonkajším lemom; letky II. radu vnútorná
zástavica čierna, vonkajšia zástavica hnedá; vytvárajú krídlový trojuholník;
krídlové spojky (veľké krovky) čierne; prsia, brucho a holene čierne; Sliepka:
hlava a krčný záves zlatohnedé s čiernou stvolovou kresbou; prsia
lososovité; obrysové perie hnedé s čiernym korenením, svetlohnedou
kostrnkovou kresbou a viac či menej čiernym lemovaním; holene šedo
hnedé; brucho čierno šedé; farba behákov vŕbovo zelená; farba očí
oranžovočervená;
Modrá divoko sfarbená:
Ako divoko sfarbená, ale namiesto čiernej modrá;
Zlatokrká: Kohút: hlava zlatohnedá; krčný a sedlový záves tmavo zlatožltý
s čiernou stvolovou kresbou; ramená a chrbát zlatočervené; letky I. radu
čierne s hnedým vonkajším lemom; letky II. radu vnútorná zástavica čierna,
vonkajšia strana hnedá; vytvárajú krídlový trojuholník; krídlové spojky veľké
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krovky) čierne; prsia, brucho a holene čierne; Sliepka: hlava a krčný záves
zlatožlté s čiernou stvolovou kresbou; prsia lososovité; obrysové perie
žltohnedé s čiernym korenením a žltou kostrnkovou kresbou;, žlto hnedé
lemovanie povolené; holene a brucho šedo hnedé; farba behákov vŕbovo
zelená; farba očí oranžovočervená;
Modrá zlatokrká: Ako zlatokrká, no namiesto čiernej modrá;
Striebrokrká: Kohút: hlava, krčný a sedlový záves striebrobiely s čiernou
stvolovou kresbou; ramená a chrbát striebrobiele; letky I. radu čierne
s bielym vonkajším lemom; letky II. radu, vnútorná zástavica čierna,
vonkajšia strana biela; vytvárajú krídlový trojuholník; krídlové spojky čierne;
prsia, brucho a holene čierne; Sliepka: hlava krčný záves striebrobiele
s čiernou stvolovou kresbou; prsia lososové; obrysové perie striebro šedé
s čiernym korenením; a bielou kostrnkovou kresbou; jemný strieborný lem
povolený; holene a brucho šedé; farba behákov vŕbovo zelená; farba očí
oranžovočervená;
Zlato pšeničná: Kohút: farba a kresba ako zlatokrká alebo divoko sfarbená,
no bez čiernej stvolovej kresby v závesoch; (skrytá jemná kresba na krčnom
závese povolená); Sliepka: hlava a krčný záves červenkasto hnedé;
nepatrné matná čierna stvolova kresba v krčnom závese povolená;
obrysová farba pšeničná; prsia, brucho a holene svetlej žemľovej farby;
letky tmavej pšeničnej farby s čiernohnedými medzivrstvami na vnútornej
zástavici; farba behákov svetlo vŕbovo zelená; farba očí oranžovo červená;
Modro pšeničná: ako zlato pšeničná, no modrá namiesto čiernej;
Čierno červená: Kohút: základná farba tmavo čierna so zeleným leskom;
hlava, krčný a sedlový záves sýto zlatočervený s výraznou čiernou stvolovou
kresbou na závesoch; chrbát čierny alebo čierny s hnedočervenými
medzivrstvami; plecia hnedočervené; Sliepka: čierna základná farba so
zeleným leskom; hlava a krčný záves hnedočervený s čiernou stvolovou
kresbou na krčnom závese; červenohnedý lem na prednej časti krku
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povolený; farba behákov čierno olivová so žltými chodidlami; farba zobáku
tmavá rohovinová; farba očí červená až hnedočervená;
Modro červená: ako čierno červená, no modrá namiesto čiernej;
Čierna: kohút a sliepka čierny so zeleným leskom; farba beháku čierno
olivová so žltými chodidlami; farba očí červená až hnedočervená;
Biela: maslovo biela; u kohúta trochu žltej v závesoch povolené; farba
behákov vŕbovo zelená až zelenkasto žltá; farba očí oranžovočervená;
Modrá (bez alebo s lemom): svetlejšia alebo tmavšia modrá; hlava, krčný
a sedlový záves a ramená u kohúta zreteľne tmavšie; farba behákov čierno
olivová až vŕbovo zelená so žltými chodidlami; farba očí červená až
hnedočervená;
Krahulcová: každé pero vo viacnásobnom striedaní čiernej so svetlomodro
šedou, jemne oblúkovito priečne krahulcovov; u kohúta asi v rovnakej šírke;
u sliepky so širším čiernym podielom; krahulcová nie je ostrá a podsada len
slabo prekreslená; farba behákov žltá, z časti z čiernym nádychom alebo
ojedinelými čiernymi šupinami; farba očí oranžovočervená;
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