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Od redakcji

Historia rasy

DRÓB OZDOBNY

Kury amatorskie
O d udomowienia żyją-

cego do dziś w Indonezji 
dzikiego kura bankiwa 
(Gallus gallus) upły-

nęlo ponad 5 000 lat. Te wszystkie lata 
to nieustanna praca hodowlana, która 
wraz z udomowieniem dwóch innych 
gatunków dziko żyjących (Gallus 
lafayetii i Gallus someratii) dopro-
wadziła do wytworzenia ogromnej 
liczby ras kur, o tak wielkim zróżni-
cowaniu, że można je porównać ze 
zmiennością spotykaną wśród ras psów. 
Doskonalenie kur przebiegało w dwóch 
zasadniczych kierunkach: dla uzyska-
nia ptaków wysoko produkcyjnych 
o wybitnej nieśności bądź walorach 
rzeźniczych oraz dla wyhodowania ras 
ozdobnych i hobbystycznych. Z biegiem 
lat rasy zaliczane niegdyś do grupy o 
wysokiej użytkowości, stawały się pta-
kami wyłącznie amatorskimi. Zostały 
one wyparte przez nowe rasy o lepszej 
nieśności bądź szybszym wzroście. Im 
bliżej czasów obecnych tym postęp 
hodowlany notowany w drobiarstwie 
jest większy i następuje coraz szybciej. 
W ostatnim dwudziestoleciu zniknęło 
nawet pojęcie rasy.

We współczesnej hodowli drobiu 
użytkowego operuje się pojęciami rodu 
i linii - jednostkami węższymi niż rasa. 
Ross, Lohmann, Eurybrid, Shaver 
czy Astra są nazwami hodowlanymi 
firm drobiarskich, a nie ras. Z pewnym 
przybliżeniem można stwierdzić, że 
zdecydowana większość kur użytko-
wych należy do czterech ras. Wszystkie 
kury typu nieśnego znoszące jaja o 
białej skorupie, niezależnie od firmy, 
z której pochodzą to udoskonalone 
Leghorny. Jaja, których skorupa jest 
brązowa uzyskiwane są od niosek 
wywodzących się z rasy Rhode Island 
Red i Sussex. Produkcja mięsa dro-
biowego oparta jest na krzyżowaniu 
rodów i linii pochodzących od dwóch 
ras: Dominant White Cornish i White 
Plymouth Rock.

W intensywnej, współczesnej 
produkcji drobiarskiej nie ma miejsca 
na sentymenty. Doskonalenie drobiu w 
kierunku ciekawego upierzenia, barw 
czy eksterieru zostało wyeliminowane 
przez selekcję prowadzącą do osiągnię-
cia jak największej produkcyjności przy 
możliwie najmniejszych kosztach.

W wielu krajach Europy obok 
wyspecjalizowanych nowoczesnych i 
wysoko produkcyjnych ferm drobiu 
prowadzona jest na szeroką skalę ama-
torska hodowla kur rasowych. Hodo-
wane są dawne rasy użytkowe, które 
stały się ptakami sportowymi oraz 

kury ras ozdobnych. Niestety, w Polsce 
ta forma obcowania z przyrodą jest 
prawie nieznana. Specyfiką naszego 
drobiarstwa, oprócz wielkotowaro-
wej produkcji, jest liczne pogłowie 
kur w gospodarstwach rolnych. Są to 
z reguły małe stadka utrzymywane 
często w warunkach ekstensywnych 
dla zaspokojenia potrzeb własnych, 
jednak łączna ich produkcja w skali 
kraju stanowi liczącą się ilość jaj.

Polska, gdzie przydomowy chów 
drobiu jest popularniejszy niż w 
innych krajach Europy, jest potencjal-
nie najlepszym miejscem dla hodowli 
drobiu amatorskiego. W ogródkach, na 
działkach, podwórkach czy zagrodach 
dotychczasowy chów kur towaro-
wych może zastąpić hodowla drobiu 
amatorskiego. -Nasuwa się pytanie: 
dlaczego miałoby się to stać? Czy, w 
jakim celu? Przecież kury Astra S czy 
Messa 45 to dobre nioski, a po okre-
sie nieśności są doskonałe w rosole 
czy potrawce. -Na posiadane stadko 
niosek można spojrzeć nie tylko jak 
na potencjalne źródło jaj i mięsa, lecz 
szerzej - przez pryzmat przyjemności 
obcowania z ptakami. Zastąpienie 
chowu użytkowego przez hodowlę 
amatorską to rozszerzenie codziennych 
czynności wynikających z posiadania 
kur, jak: karmienie i sprzątanie o całą 
gamę przyjemności wynikających z 
prac hodowlanych.

Podstawowym celem każdej 
hodowli jest doskonalenie, ulepsza-
nie posiadanych ptaków. Hodowca 
ma wytyczony cel, jest to osiągnięcie 
pożądanych cech eksterierowych 
(barwa, upierzenie, budowa) lub pro-
dukcyjnych (nieśność, umięśnienie, 
tempo wzrostu).

Oczywistym jest, że nowoczesną 
hodowlę w makroskali mogą pro-
wadzić wyłącznie wyspecjalizowane 
jednostki, natomiast każdy z nas może 
stać się hodowcą amatorem. Hodowlę 
można prowadzić praktycznie na każ-
dym materiale kur, a jedynym warun-
kiem jest posiadanie właściwego koguta 
i możliwości inkubacji jaj. Rozpoczęcie 
doskonalenia ptaków bez rasowych lub 
pochodzących z krzyżówek towaro-
wych to zajęcie bardzo trudne i żmudne, 
a uzyskanie sukcesu jest niepewne.

Dużo wdzięczniejszym materia-
łem są kury rasowe, doskonalenie 
których polega przede wszystkim na 
uzyskiwaniu ptaków jak najbardziej 
zbliżonych do ustalonych i opisanych 
wzorców rasowych. Hodowca amator 
musi rozszerzyć swoje zainteresowania 
o wiadomości z zakresu genetyki dro-
biu, niektóre elementy dziedziczności, 
poznać wzorzec hodowanej rasy. 
Oczywistym jest stosowanie się do 
wszystkich wymogów prawidłowego 
żywienia i utrzymywania ptaków.

W Polsce amatorskie kury rasowe 
są praktycznie nieznane. Co więcej, 
wiedza o ich istnieniu poza wąskim 
gronem hobbystów, jest bardzo mała. 
Stąd proponowana wymiana kur 
bezrasowych na ptaki rasowe będzie 
trudna. Nieliczni w Polsce hodowcy 
amatorzy rzadko dysponują wartoś-
ciowym materiałem, a zdecydowanie 
większość popularnych w Europie 
ras jest w naszym kraju nieobecna. 
Praktycznie jedynym sposobem na 
posiadanie czystorasowych kur jest ich 
import. Wśród naszych sąsiadów naj-
wyższy poziom reprezentują hodowcy 
niemieccy i czescy. Olbrzymie zróż-
nicowanie, jakie istnieje wśród kur 

rasowych gwarantuje, że każdy amator 
może znaleźć coś dla siebie.

Dla osób praktycznych, które 
pragną połączyć przyjemność posiada-
nia ptaków rasowych z dobrą ich pro-
dukcyjnością, godne polecenia będą 
rasy dość ciężkie i o dobrej nieśności 
jak Amroks, Plymuth Rock, Austra-
lops, Welsumer, Dorking, Dresdener, 
New Hampshire, Orpington czy Sus-
sex. Na szczególną uwagę zasługują 
kury ras lekkich o wysokiej nieśności 
i dużym temperamencie. Są to m.in. 
Minorki, Włoszki (w dwudziestu 
odmianach barwnych), kury Hambur-
skie, Leghorny i polskie Zielononóżki. 
Ptaki tych ras doskonale wykorzystują 
wybiegi, na których intensywnie żeru-
jąc obniżają koszty swojego utrzyma-
nia. W okresie od wiosny do późnej 
jesieni kury tych ras mogą zaspokoić 
na wybiegach nawet 70% swoich 
potrzeb pokarmowych.

Zjawiskiem zupełnie wyjątko-
wym, obserwowanym w tej skali jedy-
nie u drobiu jest równoległe istnienie 
w ramach jednej rasy dwóch form: 
normalnej i karłowatej. Zdecydowana 
większość ras użytkowych występuje 
właśnie w dwóch postaciach. Formy 
karłowate, będące miniaturką danej 
rasy, cechuje równie wysoka produk-
cyjność.

Dla prawdziwego amatora intere-
sujące są kury ras ozdobnych, utrzy-
mywane wyłącznie ze względu na ich 
piękne upierzenie, ciekawe kształty czy 
różne ozdoby jak bokobrody, czuby, 
brody itp. Fantazja form i kształtów 
jest tu przeogromna. Spotykamy tutaj 
ważące często ponad 6 kg olbrzymy 
ras Brahma czy Kochin i maleńkie na 
krótkich nóżkach japońskie Szabo, 

których masa nie przekracza 500 gra-
mów. Wśród najmniejszych kur świata 
szczególnie piękne są takie rasy: Bro-
dacz Antwerpski, Sebrith i Bantamki. 
Kury rasy Araukana zwane są cza-
sami kurami wielkanocnymi bowiem 
znoszone przez nie jaja to gotowe 
pisanki - skorupy są intensywnie nie-
bieskie. Najdłuższe ogony na świecie 
są własnością kogutów rasy Feniks. 
Jak dotychczas rekordzistą świata jest 
ogon tej rasy koguta pochodzącego z 
Japonii. W 1980 roku wyhodowano 
tam ptaka, którego ogon w wieku 17 
lat osiągnął 13 metrów!

Ozdobą głów niektórych ras jest 
piękny pierzasty czub. Co ciekawe 
czubatość u kur pojawia się na drodze 
mutacji. Najprawdopodobniej po raz 
pierwszy przed około 400 laty miało to 
miejsce w Polsce. Na ich bazie powstały 
współczesne czubate rasy amatorskie. 
U kur Holenderskich Białoczubych 
ogromny czub uroczo kontrastuje z 
kruczoczarnym ptakiem, natomiast 
kury Padewskie mają duży czub o tej 
samej barwie co reszta upierzenia.

Każda rasa ma swój wzorzec, 
będący zapisem informującym o pra-
widłowych wymiarach, kształtach, 
formie i barwach upierzenia, masie 
ciała, temperamencie, itp. Podstawo-
wym obowiązkiem każdego hodowcy 
amatora posiadającego ptaki rasowe 
jest zapoznanie się z ich wzorcem oraz 
jego przestrzeganie w prowadzonej 
pracy selekcyjnej.

W większości państw europej-
skich, niestety jak dotychczas nie w 
Polsce, całoroczna praca hodowców 
amatorów zostaje podsumowana na 
licznych pokazach i wystawach. Tam 
to sędziowie oceniają poszczególne 
okazy w ramach rasy, wskazują wady i 
nagradzają ptaki wybitne. Wystawy są 
wielkim świętem hodowców – dniem 
podsumowującym ich roczną pracę 
hodowlaną. W niektórych krajach 
odbywają się konkursy. Zwycięskie 
ptaki z wystawy lokalnej mają prawo 
do prezentacji na wystawie okręgowej, 
a najlepsze okazy z pokazu okręgo-
wego walczą o tytuł mistrza kraju na 
wystawie ogólnokrajowej.

Wielką szkodą jest, że amatorskie 
traktowanie kur jest w naszym kraju 
praktycznie nieznane. A przecież 
wystarczy powrócić do tradycji dwu-
dziestolecia międzywojennego. Wtedy 
to wraz z odradzającym się Państwem 
rozwijała się amatorska hodowla dro-
biu rasowego.

tekst:
† Prof. Andrzej Rutkowski

Szanowni czytelnicy prezentujemy Państwu 
tekst Ś.P. Profesora doktora habilitowanego 
Andrzeja Rutkowskiego (UP w Poznaniu), 
który publikowaliśmy w f&f blisko 20 lat 
temu, w roku 2002.
Warto zaznajomić się z nim, nie tylko z 
powodu jego wartości merytorycznej, ale dla-
tego, że jego lektura uświadamia, jak daleką 

drogę pokonali hodowcy drobiu amatorskiego w 
Polsce w ciągu tych - zaledwie – 20 lat.
Tę chwilę refleksji, chcielibyśmy dedykować 
pamięci Profesora, wybitnego specjalisty z zakresu 
drobiarstwa – przyjaciela i mentora naszej redak-
cji. W naszej pamięci Pan Profesor pozostanie 
jako Człowiek pełen życzliwości, zawsze gotowy 
by wesprzeć nas, bezinteresownie, swoją wiedzą. 
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