
K a rze∏ ki bir maƒ skie sà jed nà
z naj star szych zna nych ras kur

kar ∏o wa tych oraz praw do po dob nie
pra przod kiem in nych ras kur kar ∏o -
wa tych. Pierw sze eg zem pla rze przy -
by ∏y do Eu ro py mi´ dzy ro kiem 1400
a 1600. W Bir mie, skàd po cho dzà,
nie by ∏y jed no li te jak wie le ras w tym
cza sie. Je dy nie nie wiel ki roz miar,
˝ó∏ te sko ki, opie rzo ne sto py i krót kie
no gi by ∏y ich ce cha mi cha rak te ry -
stycz ny mi. Obok bez czu bych i bez
bro dy wy st´ po wa ∏y rów nie˝ ku ry czu -
ba te z bro dà i bez niej. Te ostat nie
wy glà da ∏y jak kar ∏o wa ta for ma dzi -
siej szych su∏ ta nów – czub i bro da by -
∏y mniej sze, a przez to bar dziej ele -
ganc kie. Do lat osiem dzie sià tych
i dzie wi´ç dzie sià tych dzie wi´t na ste -
go wie ku by ∏y wie lo krot nie wy ko rzy -
sty wa ne, zw∏asz cza w An glii, do two -
rze nia i ulep sza nia in nych ras kur
kar ∏o wa tych. Póê niej zo sta ∏y za po -
mnia ne i za gi n´ ∏y ja ko ra sa na po -
czàt ku dwu dzie ste go wie ku. 

Eu ro pej ski po czà tek
Po wy˝ sze in for ma cje sà je dy ny mi

ja kie mo˝ na by ∏o uzy skaç na te mat
tej ra sy. Bra ku jà cy frag ment uzu pe∏ -
ni∏ przez przy pa dek Ru di ger Wan -
delt. Je go ba da nia do star czy ∏y in for -
ma cji o roz po cz´ tej w ro ku 1894 jed -
ne go z naj bar dziej za gma twa nych hi -
sto rii prze kszta∏ ca nia si´ ra sy. 

Le gen dar ny uczo ny zaj mu jà cy si´
ku ra mi kar ∏o wa ty mi, En twi sle, zo ba -
czy∏ w ro ku 1886 „bir maƒ skie ku ry
kar ∏o wa te” na wy sta wie w Bir ming -
ham. Wie dzia∏ on, ˝e praw dzi we, bia -
∏e bir maƒ skie ku ry kar ∏o wa te zo sta ∏y
wy s∏a ne bez po Êred nio z Bir my przez
an giel skie go ofi ce ra do je go szkoc -
kie go przy ja cie la. Osob ni ki praw do -
po dob nie iden tycz ne z ty mi na wy sta -
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Ka rze∏ ki bir maƒ skie
Cha rak te ry stycz na g∏o wa ko gu ta z za -

wi ni´ tym grze bie niem. 



wie w Bir ming ham nie prze ̋ y ∏y w su -
ro wym, wil got nym szkoc kim kli ma -
cie. 

Ma ∏y ko gu cik
Ostat ni ko gut tra fi∏ w r´ ce En twi -

sle, któ ry opi sa∏ go w szcze gól ny spo -
sób: „By∏ to szcze gól nie uro dzi wy
ma ∏y ko gu cik, Ênie˝ no bia ∏y z pro -
stym, ma ∏ym po je dyn czym grze bie -
niem na ogrom nym czub ku, d∏u gi mi

skrzy d∏a mi, bar dzo d∏u gi mi sier pów -
ka mi, przy czym ogon by∏ jed nà z naj -
bar dziej zdu mie wa jà cych je go cech.
Je go no gi by ∏y tak krót kie, ˝e je go
pierÊ i cia ∏o do ty ka ∏y zie mi. Mia∏
moc no opie rzo ne ∏a py, je go ze -
wn´trz ne pal ce mia ∏y pió ra o d∏u go -
Êci 5 ca li (ok. 13 cm), przez co no gi
wy glà da ∏y pra wie jak skrzy d∏a. Wa ̋ y∏
on je dy nie 20 un cji (ok. 560 g). 

En twi sle by∏ zmu szo ny po ∏à czyç te -
go ko gu ta z su∏ ta na mi z cze go uzy ska∏
je dy nie nie wiel kà iloÊç bia ∏ych po -
tom ków. Po zo sta ∏e ku ry by ∏y czar ne,
o upie rze niu ku ro pa twia nym, ku ku∏ -
czym, ∏o so sio wym lub jed no barw ne.
We d∏ug En twi sle po pra wi∏ on dzi´ ki
tej krzy ̋ ów ce kar ∏o wa te su∏ ta ny. Za -
uwa ̋ y∏ przy tym, ˝e ˝ó∏ ty ko lor ∏ap by∏
bar dzo trud ny do usu ni´ cia, co do -

pro wa dzi ∏o go do wnio sku, ˝e ten ko -
lor praw do po dob nie bar dzo d∏u go
ewo lu owa∏ w ho dow li. Po nie wa˝
„stan dar do wo” ˝ó∏ ty ko lor nóg za ni -
ka, a za st´ pu je go nie bie ski. Wa˝ ne
ce chy u En twi sle, od ró˝ nia jà ce je
od kur su∏ taƒ skich z tam tych cza sów,
to czte ry pal ce i w przy pad ku czar -
nych kur, ciem no zie lo no czar ne no gi
z ˝ó∏ ty mi spoda mi. Stan dard an giel -

ski ukszta∏ to wa∏ si´ w pe∏ ni na pod -
sta wie wy glà du przod ka u En twi sle,
po nie wa˝ po mi mo krzy ̋ ów ki z ku ra -
mi su∏ taƒ ski mi wy ma ga ne sà po je dyn -
czy grze bieƒ i czte ry pal ce. Po dusz ka
ku pra jest opi sy wa na ja ko bar dzo pe∏ -
na, a ogon ja ko wy so ko pod nie sio ny
ze scho dzà cy mi si´ do szpi ca sier pów -
ka mi u ko gu ta i do brze roz ∏o ̋ o ny mi
ste rów ka mi ogo na u ku ry. Bar dzo

d∏u gi tu ∏ów w po ∏à cze niu z ob fi tym
upie rze niem nóg by∏ naj wa˝ niej szà
przy czy nà krót kiej ka rie ry tych kur
na Wy spach Bry tyj skich, po nie wa˝ ta -
ki ptak nie móg∏ si´ pra wie po ru szaç.
W póê niej szej li te ra tu rze nie mo˝ -
na nic zna leêç o tych ku rach a˝
do wzmian ki Ri char da Bil so na w ro -
ku 1994, któ ry pi sze, ˝e w 1975 ro ku
w Con gres bu ry wy st´ po wa ∏y jesz cze
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Na wschodzie Holandii istnieje jeszcze rasa kur kar∏owatych Hengelose Kriel. W zasadzie sà to kury rasy z niebieskimi ∏apami zamiast ˝ó∏tych.



po je dyn cze osob ni ki tej ra sy. W ro -
ku 2004 otrzy ma ∏em od Yuri ja Di mi -
trie wa z ¸o twy zdj´ cie ku ry tej ra sy.
Fo to gra fia ta po cho dzi ∏a sprzed wie lu
lat. 

Od two rze nie
W ro ku 1980 za czà∏ mnie in try go waç

ry su nek wiel kie go ho len der skie go ar -
ty sty, van Gin ka i po sta no wi ∏em od -
two rzyç t´ ra s´. Przy pa dek chcia∏,

˝e bez mo jej wie dzy ten sam po mys∏
przy szed∏ po kil ku la tach do g∏o wy
Aado wi Rij so wi. Pod czas od twa rza nia
mu sie li Êmy po ko naç spo ro trud no Êci.
Aby jak naj bar dziej zbli ̋ yç si´ do ˝à da -
nej ra sy i uzy skaç jak naj wi´ cej jej cech,
na le ̋ a ∏o u˝yç ra sy z nià spo krew nio nej.
Obaj mie li Êmy przed ocza mi wier nà
ko pi´ ry sun ku van Gin ka. Aad Rijs
uzy ska∏ dwu grze bie nio we go osob ni ka,

po dob ne go do ku ry na ry sun ku, a ja
ku r´ z jed nym grze bie niem, ta kà jak ta
na ry sun ku. Po je dyn czy grze bieƒ zo sta∏
te˝ opi sa ny przez van Gin ka ja ko ce -
cha cha rak te ry stycz na ra sy, a opis ten
opie ra∏ si´ na opi sie En twi sle. Aard
Rijs chcia∏ wy ho do waç jed no ko lo ro wà,
czar nà ku r´, ja wo la ∏em in nà bar w´
(ca ∏y osob nik ∏o so sio wy z bia ∏à szy jà,
lot ka mi i ogo nem, za rów no u ko gu ta,
jak i u ku ry). W 1992 mo je zy ska ∏y by
uzna nie, gdy by po ∏o wa sta da, w tym
wszyst kie ko gu ty, nie zo sta ∏y za bi te
przez li sy. Po sta no wi ∏em wi´c skrzy ̋ o -
waç fa ve ro le. W 1996 po ka za ∏em F16
na wy sta wie m∏o dych zwie rzàt Or ni -
tho phi lia. Ca∏ kiem przy pad ko wo Aad
Rijs wy s∏a∏ tam rów nie˝ swo je pierw sze
pta ki. W pe∏ ni nie za le˝ nie za pre zen to -
wa li Êmy tam dwie li nie, bia ∏à i czar nà
Rij sa oraz mo jà p∏o wo ̋ ó∏ tà. W wy ni ku
do bo ru ra sy wyj Êcio wej mo je pta ki by -
∏y tro ch´ mniej sze od pta ków Rij sa.
Skut kiem wy mia ny pta ków w ko lej -
nych la tach by ∏o uzy ska nie jed no rod -
nej ho dow li. Obec nie sà rów nie˝ pta ki
w bar wie ∏o so sio wej, nie bie skiej i kha -
ki. 
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Kogut rasy Burmah Kriel w kolorze d˝ungli.

Jasnop∏owo-niebieskie o odcieniu columbia i cytrynowo-niebieskie o odcieniu columbia kury rasy

Burmah Kriel.

Kura rasy Burmah Kriel w kolorze d˝ungli: ∏ososiowo-jasnop∏owa z bia∏à

szyjà, ogonem i lotkami.



For ma grze bie nia
Po je dyn cze grze bie nie ma jà t´

za le t´, ˝e sà bar dzo ∏a twe do utrzy -
ma nia przy po mo cy kur ra sy ko -
chin. Rijs sta ra si´ uzy skaç dwu -
ro˝ ny grze bieƒ, po nie wa˝ czu bek
by∏ by wte dy mniej roz sz cze pio ny.
Przez to czub ki sà te˝ bar dziej

okrà g∏e, co spra wia, ˝e za ni ka cha -
rak te ry stycz ny wy glàd. Obec ne sà
uzna ne w Ho lan dii i Bel gii za rów -
no z po je dyn czym, jak i z po dwój -
nym grze bie niem. IloÊç ho dow ców
jest jesz cze nie wiel ka. IloÊç pta ków
w Eu ro pie wy no si ok. 150 osob ni -
ków. 

Sche mat przed sta wia ra sy, któ re
zo sta ∏y wy ko rzy sta ne przy od twa rza -
niu. ++ ozna cza, ˝e ce cha jest bar -
dzo bli ska êró d∏o wej, – ozna cza,
˝e ce cha dzia ∏a ∏a nie ko rzyst nie. 

Hans Rin gnal da
Fot. autora
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˝ó∏te opierzone czubek broda typ dwu-ro˝ny obj´toÊç hodowca
nogi stopy grzebieƒ

Ukkelski
Karze∏ brodaty - ++ - + + - +/0 1
Crevecoeur - - + + - + -- 1
Kochin + ++ - - +/0 - +/0 1,2
chabo + - - - + - ++ 1,2
Sabelpoot - + - - + - +/0 2
Watermalski
Karze∏ brodaty - - ++ ++ -/0 - + 2
Brahma + + - - -/0 - - 2
Faverolle -/0 +/0 - + - - - 2
Su∏tany - + + + - + -- -

1 – Rijs
2 – Ringnalda


