
 

 



Amee rikasse (USA) viidi. Millal see
täpselt juhtus, polegi teada, mõnede
allikate järgi jõudsid esimesed “itaal -
la sed” Ameerikasse juba 1828. või
1829. aastal, kuigi kirja pandud vii -
teid sellest paraku pole. 

Leghornide aretuslugu USAs on
kee ruline, tegeldi pal ju de erinevate
värvustega, asutati palju leghornide
klubi sid ning meile hästi teada leht -
har jaliste leghornidele li saks olid (ja
on seni) ka roosharjalised linnud.
Viimased on levinud Põhja-Inglis -
maal, Šotimaal, Kanadas – külme ma
kliimaga piirkondades, sest roos har -
ja lised linnud pole nii külma tund li -
kud kui suure lehtharjaga kanad.
Amee ri ka Ühendriikidest viidi leg -
hor ne Inglismaale juba 1870- nda tel.
Aktiivselt tegeldi leghornide aretu se -
ga ka Hol lan dis ja Saksamaal.

Senini peetakse kõige paremateks
munejateks valgeid leghorne, kuid
tõu asjaarmas tajad-entusiastid on
loo nud pal ju erinevaid värvuseid
ning populaarsed on ka banta mid
(kää busvorm). Näiteks Amee rika
Lin nu kasvatajate As sot siatsioon
(APA) on seni tunnustanud nii leht-
kui roos harjalistel leghorni del kuut
värvust: tumepruun, hele pruun, val -
ge, õlevärviline, must ja hõbedane.
Lisaks või vad leht har ja li sed leg hor -
nid olla ka punased, mus ta saba lised
punased, ko lum biavärvuselised ja
kuld sed. Ing la sed on oma standardis
(Brit ish Poul try Stan dards) tunnus ta -
nud veelgi rohkem erinevaid värvu si. 
Ameerika ban ta mi kas vatajaid ühen -
dav aretusühing – Ameerika Ban ta mi  
kasvatajate As sot siatsioon (ABA)
tun nustab koguni 16 erinevat vär -
vust. Leghorni ban ta mid näevad väl -
ja nagu leghornid ik ka, on ainult
kolm korda kergemad ja väikese

keha foonil tundub nende leht hari
eri ti suur. Kõik leg hor nid on valgete
kõrvalappidega ja munevad valge -
koo relisi mune. 

Araukana tõug on oma nime saa -
nud Lõuna-Ameerika indiaanlaste
hõi mu nimest, samas, araukanade
ku ju ne mis lugu on müsteerium, mida
ei osata tänaste teadmiste juures sele -
ta da. Üldtunnustatult arvatakse, et
Ka gu-Aasia džunglikanad on kõigi
kodukanade eellased. Kui Kolum bus
1492. aastal jõudis üle ookeani
Amee rikasse ja seal juba paljudes
piirkondades kanu peeti, siis kerkib
küsi mus – kuidas ja millal need ka -
nad Kagu-Aasiast sinna sattusid!?
On mitmeid versioone, aga tõe pä ra -
seks arva tak se – mida kinnitavad ka
paleontoloogid – et kanad võisid
Lõu na-Ameerikasse sattuda juba sa -
jand enne Ko lum bust, ja mitte üle
Atlandi, vaid mõne hõimuga, kes
hoo pis Vaikses ookeanis asuvaid
saa ri asustades ja neid vahe pea tus -
koh tadena kasutades lõpuks Amee ri -
kas se jõud sid. 

Araukanad on erilised selle poo -
lest, et nad munevad si ni se koorelisi
mune, mida põhjustab ema ka näär -
me tes sün tee sitav pig ment bili ver -
diin. Kuigi tõug on vana, hakati Eu -
roopas (eeskätt Ühend ku ning rii gis)
arakuanadega tõsi se malt tege le ma
20. sajandi esimesel kol man dikul. Et
tõug on välimikult hetero geen ne, siis
tänapäeval on britti del koguni kaks
araukana tüüpi ja stan dar dit. Ühte
loetak se gi Briti arau ka na tüübiks –
linnud on sabaga, tutiga, habemega ja 
enamasti lavendli vär vu se lised ning
veidi suu remad kui arau ka nade teine
tüüp, kes on sabatud (neil puuduvad
sa ba lülid ja õndraluu ning pole ka
pärani pu nää ret) ja suurte kõrva tutti -
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Foto 2. Kuldne fööniks (J. Prits)

Foto 3. Isabelle leg horn (J. Prits)

Foto 4. Hõbedane leg horn (J.Prits)

Foto 5. Araukana (J. Prits)

Foto 1. Hõbedane fööniks (J. Prits)



 


