
Drób ozdobny

W po wsta niu tej ra sy nie wàt pli -
wie bra ∏y udzia∏ star sze li nie

ho dow la ne brahm i ho uda nów. 
W po ∏o wie XIX w. fa we ro le zwy kle
nie mia ∏y bro dy, a ich no gi nie by ∏y
opie rzo ne. Dzi siej szy ich wy glàd za -
wdzi´ cza my nie miec kim ho dow com.
Przy oka zji ró˝ nych krzy ̋ ó wek z czte -
ro pal cza stej ku ry po dwó rzo wej uzy -
ska no pi´ cio pal cza stà, bro da tà, ma -
syw na ku r´ o opie rzo nych sko kach.
W mi´ dzy cza sie pier wot ny typ tej ra -
sy uleg∏ za tra ce niu, cho cia˝ we Fran -
cji spo ty ka si´ jesz cze fa we ro le przy -
po mi na jà ce te z XIX w., ró˝ nià ce si´
od nie miec kich kszta∏ tem cia ∏a.

Wspó∏ cze sne fa we ro le sà ci´˝ ki mi,
kr´ py mi ku ra mi. Ich sto sun ko wo
krót kie no gi, o doÊç de li kat nym koÊç -
cu po win ny byç opie rzo ne tyl ko
na po wierzch niach ze wn´trz nych, a˝
do po ∏o wy pal ców, ale ∏ap cie sà po -

wa˝ nà wa dà. W oce nie tej ra sy na wy -
sta wach du ̋ o uwa gi po Êwi´ ca si´ pra -
wi d∏o wej bu do wie g∏o wy, a zw∏asz cza
bro dzie, któ ra u obu p∏ci po win na byç
ob fi ta i si´ gaç od po ∏o wy przed niej
cz´ Êci szyi ku gó rze do li nii oczu. Bro -
da po win na za kry waç dzwon ki i za -
usz ni ce. Oczy, któ re u tej ra sy sà po -
ma raƒ czo we lub czer wo ne, ni gdy nie
po win ny byç jed nak za kry te przez
pió ra bro dy. U fa we ro li wa˝ na jest
tak ̋ e bu do wa pià te go pal ca. Mu si on
byç wy raê nie od dzie lo ny od pal ca
czwar te go (kciu ka), a tak ̋ e byç
od nie go d∏u˝ szy i ster -
czà cy ku gó rze. 

Po za ty po wym,
czy li ∏o so sio wym
ubar wie niem tej ra sy
(na zdj´ ciach), zna -
ne sà tak ̋ e fa we ro le
bia ∏e, ˝ó∏ te i tzw. ja -

sne. Te wa rian ty barw ne zu pe∏ nie nie
pa su jà do nie miec kiej na zwy tej ra sy,
gdy˝ nie ma jà nic wspól ne go z tzw. ∏o -
so sio wym ubar wie niem. Sà to ku ry
od por ne na na sze wa run ki kli ma tycz -
ne, s∏a bo i nie ch´t nie la ta jà ce, ory gi -
nal nie ubar wio ne i god ne po le ce nia
ja ko prak tycz na ozdo ba wiej skie go
po dwór ka – sa mo dziel nie ˝e ru jà, do -
brze si´ nio sà i da jà du ̋ o do bre go
mi´ sa. Ma sa cia ∏a do ro s∏e go ko gu ta
wy no si 3-4 kg, ku ry od 2,5 do nie co po -
nad 3 kg. Roz mia ry ob rà czek: ko -
gut 24, ku ra 22. 

Mi nia tu ro we fa we ro le sà ma ∏o po -
pu lar nà no wo Êcià. Po ka za no je co
praw da na wy sta wie po raz pierw szy
ju˝ w ro ku 1929, ale do pie ro 
w 1975 r. Niem cy uzna li je za od r´b -
nà ra s´. Obec nie zna ne sà mi nia tu ro -
we fa we ro le nie tyl ko ∏o so sio we, ale
te˝ bia ∏e, ˝ó∏ te i tzw. ja sne (cià gle

jesz cze nie do pra co wa ne). W Ho -
lan dii spo ty ka si´
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Para faweroli ∏ososiowych. Fot. W∏. Kwiatkowski

Mo˝ na by si´ spie raç o pol skà na zw´ tej ra sy, ale chy ba nie war to, bo i tak wszy scy mi ∏o Êni cy kur ozdob nych
do brze wie dzà, co to sà fa we ro le. Niem cy na zy wa jà je „nie miec ki mi ku ra mi ∏o so sio wy mi” – Deut sche
Lachshühner, cho cia˝ ma jà one fran cu skie po cho dze nie od na zwy miej sco wo Êci w okr´ gu Se ine et Oise – Fa ve -
rol les. Tam ta sta ra lo kal na ra sa by ∏a ogól nie zna na i do ce nia na, nie tyl ko ja ko drób przy do mo wy, ale te˝ ja ko
mi´ sny broj ler. Do no szà o niej pu bli ka cje z 1866 r., a o jej kon sump cyj nym wy ko rzy sty wa niu wspo mi na si´ od
oko ∏o 1880 r. W Niem czech okre Êlo no kie ru nek ho dow li i se lek cji jak dla ty po wej ra sy mi´ snej. 

Fa we ro le



tak ̋ e fa we ro le czar ne, nie bie skie
i prà˝ ko wa ne. Po dob nie jak u kur
nor mal nej wiel ko Êci, tak ̋ e u mi nia tur
mo˝ na ju˝ u bar dzo m∏o dych pta ków
roz po znaç p∏eç na pod sta wie ró˝ nic
w ubar wie niu lo tek. Ko gut mi nia tu -
ro wych fa we ro li nie po wi nien wa ̋ yç
wi´ cej ni˝ 1 kg, ku ra oko ∏o 0,9 kg.
Rosz mia ry ob rà czek: ko gut – 16, ku -
ra – 15. 

An drzej Kar dasz
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Dorodny kogut ∏ososiowy. W∏. Kwiatkowski

Kogut o nieco przyd∏ugich dzwonkach. Fot. A. Karczewska.Portret m∏odego koguta. Fot. A. Kardasz

Tak z bliska wyglàda pi´ciopalczasta ∏apa. 

Fot. A. Kardasz


