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Z e swej oj czy zny ku ry do mo we
oko ∏o ro ku 1400 p.n.e. tra fi ∏y do

Chin. Stam tàd roz prze strze nia no je
da lej w kie run ku za chod nim. Sta re r´ -
ko pi sy asy ryj skie, ba bi loƒ skie i per skie
do no szà, ̋ e w tych kra jach ku ry do mo -
we by ∏y zna ne ju˝ oko ∏o ro ku 1000
p.n.e. Do pie ro stam tàd tra fi ∏y do Azji

pó∏ noc nej oraz Afry ki i Eu ro py. In te -
re su jà ce przy tym jest to, ˝e w Egip cie
ju˝ na 500 lat p.n.e. zna ny i prak ty ko -
wa ny by∏ spo sób sztucz ne go in ku bo -
wa nia ku rzych jaj. Do dzi siej szych cza -
sów prze trwa ∏y dzi kie ga tun ki ku rów,
któ re by ∏y uwa ̋ a ne za pra przod ków
dzi siej szych kur do mo wych. Wy st´ pu -

jà one w In diach i tro pi kal nych re gio -
nach wschod niej Azji. 

Wie le wska zu je 
na ku ra ban ki wa 

Z dzi kich ga tun ków ku rów naj -
pierw od kry to i opi sa no ku ra ban ki -
wa. Do pie ro póê niej zoo lo go wie od -

Kur bankiwa, zwany czerwonym. Fot. W∏. Kwiatkowski

Ju˝ na d∏u go przed na szà erà i wspó∏ cze snym ob li cza niem dat, lu dzie sta ra li si´ u˝yt ko waç mo˝ li wie jak naj -
wi´ cej ga tun ków zwie rzàt, w tym tak ̋ e dzi kie ga tun ki ku rów. Z ca ∏à pew no Êcià pierw sze ku ry do mo we po cho -
dzà z In dii. W dzi siej szych cza sach mo ̋ e my je dy nie do my Êlaç si´, kie dy to si´ sta ∏o, ale na pew no ju˝ ty sià ce lat
przed na szà erà. 

Pochodzenie 
i udomowienie kur 
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kry li po zo sta ∏e trzy ga tun ki.  Wspó∏ -
cze Ênie zde cy do wa na wi´k szoÊç ba -
da czy sk∏a nia si´ ku twier dze niu, ˝e
wszyst kie ku ry do mo we po cho dzà
w∏a Ênie od ku ra ban ki wa. Ka rol Dar -
win, któ ry ho dow là kur zaj mo wa∏ si´
nie tyl ko teo re tycz nie, ale te˝ prak -
tycz nie, opi sa∏, ˝e w swo jej ho dow li z
bia ∏ej kur ki je dwa bi stej i ciem no zie -
lo ne go ko gu ta po cho dzà ce go z Hisz -
pa nii, uzy ska∏ m∏o de go ko gu ta, któ ry
wy glà dem bar dzo przy po mi na∏ dzi -
kie go ku ra ban ki wa. Póê niej in ni ba -
da cze tak ̋ e wska zy wa li na po cho dze -
nie kur do mo wych w∏a Ênie od te go
ga tun ku. Po wo dy, dla któ rych uwa ̋ a
si´, ˝e pra przod kiem kur do mo wych
jest kur ban ki wa, zo sta ∏y ze bra ne i
opi sa ne przez Scha efe ra w 1952 ro ku
na ∏a mach 11. nu me ru pi sma „Deut -

sche Geflügel ze itung“. Sà one na st´ -
pu jà ce: 

1. Bar wa upie rze nia ko gu ta i ku ry
jest u wie lu do mo wych ras ta ka sa -
ma. Spo ty ka na w upie rze niu kur do -
mo wych bar wa rdza wa i czer wo ne
pió ra w upie rze niu na wet czar nych
ko gu tów sà dal szym do wo dem. Nie
wy kry wa si´ u wspó∏ cze snych do mo -
wych kur cech upie rze nia po zo sta -
∏ych trzech ga tun ków dzi kich ku rów. 

2. G∏o sy ko gu ta i ku ry, za wy jàt -
kiem je dy nie pia nia ko gu ta, sà u
wszyst kich ras po dob ne. Nie ma ras o
g∏o sach zbli ̋ o nych do in nych dzi kich
ga tun ków ku rów. 

3. Kur ban ki wa wy ka zu je du ̋ à
sk∏on noÊç do zmien no Êci ubar wie nia. 

4. Mo˝ li we jest uzy ska nie p∏od nych
mie szaƒ ców po mi´ dzy ku rem ban ki -

wa i wszyst ki mi ra sa mi kur. 
To prze ko na nie zo sta ∏o do dat ko -

wo wzmoc nio ne na st´p ny mi ba da -
nia mi. W opra co wa niu pt. „Przy -
czyn ki do po zna nia po czàt ków rol -
nic twa”, opu bli ko wa nym przez
Deut scher Bau erver lag w 1953 ro -
ku, przy ta cza ne sà ba da nia Gan der -
ta na te mat po cho dze nia i udo mo -
wie nia dro biu do mo we go, ze szcze -
gól nym uwzgl´d nie niem ku ry do -
mo wej. Z pu bli ka cji tej wy ni ka jed -
no znacz nie, ˝e z po wsta wa nia  ras
kur do mo wych mo˝ na wy klu czyç
udzia∏ ku ra si we go (so ne ra ta), ku ra
cej loƒ skie go (la fay et ta) i ku ra zie lo -
ne go. Gdy si´ wy klu czy udzia∏ tych
trzech ga tun ków, to kan dy da tem na
pra przod ka po zo sta nie nam tyl ko
kur ban ki wa. 
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Kur sonerata, zawny siwym. Fot A. Kruszewicz



Po rów na nie dzi kich ga tun ków 
ku rów

Kur ban ki wa jest zna ny z co naj -
mniej 5 pod ga tun ków:

Pod ga tu nek no mi na tyw ny, zwa ny
co chin chi na – Gal lus gal lus gal lus,
Lin ne;
Pod ga tu nek ja waj ski  - G. gal lus
ban ki va, Tem minck;
Pod ga tu nek bir maƒ ski – G. gal lus
spa di ceus, Bon na ter re; 
Pod ga tu nek in dyj ski, zwa ny mur -
ghis - G. gal lus mur ghi, Ro bin son; 
Pod ga tu nek z Ton ki nu, zwa ny ku -
rem Ja bo uil le isa – G. gal lus ja bo uil -
lei, De la co ur. 
Po wy˝ sze pod ga tun ki ró˝ nià si´ od

sie bie je dy nie szcze gó ∏a mi ubar wie nia
i d∏u go Êcià ogo na, co jest spo wo do wa -
ne izo la cjà geo gra ficz nà i zmien ny mi
wa run ka mi ˝y cio wy mi. W re gio nach
gdzie za cho dzà na sie bie are a∏y wy st´ -
po wa nia pod ga tun ków, krzy ̋ u jà si´
one ze so bà, co do ty czy zw∏asz cza
pod ga tun ku G. g. ja bo uil lei, G.g. spa -
di ceus oraz G. g. gal lus. 

War to jed nak po znaç bli ̋ ej wszy-st -
kie 4 dzi kie ga tun ki ku rów. 

Kur ban ki wa, Gal lus gal lus,
Lin ne 1758

Daw niej za miesz ki wa∏ on ca ∏e
wschod nie In die i sà sied nie wy spy,
za sie dla jàc skra je la sów i gàsz cze
krze wów. We d∏ug opi sów Juh re, sa -
miec osià ga d∏u goÊç cia ∏a, od czub ka
dzio ba do koƒ ca ogo na, w gra ni cach
55-65 cm. Z te go oko ∏o 35 cm przy pa -
da na ogon. We d∏ug da nych ja kie po -
da je Ra ethel, d∏u goÊç cia ∏a ko gu ta
ku ra ban ki wa si´ ga 65-75 cm, z cze go
tyl ko 26 do 27,5 cm przy pa da na
ogon. Te dru gie pa ra me try wy da jà si´
bar dziej praw do po dob ne. Ca∏ ko wi ta
d∏u goÊç ku ry wa ha si´ w gra ni cach
40-45 cm, przy czym d∏u goÊç ogo na
wy no si u niej za le d wie 15 do 20 cm.
Przy smu k∏ej syl wet ce jest to wi´c ma -
∏y ptak. Ma sa cia ∏a ko gu ta wa ha si´
od 1 do 1,5 kg, a ku ry od 0,75 do 1 kg.
Ty le te˝ wa ̋ y ∏y osob ni ki, któ re mie li -
Êmy oka zj´ zo ba czyç w ho dow li w Re -
pu bli ce Cze skiej. 

W na tu ral nych wa run kach, zwy kle
od kwiet nia do czerw ca, ku ry sk∏a da jà

od 5 do 8 jaj o kre mo wo bia ∏ych sko -
rup kach i wy sia du jà je w sa mot no Êci. W
sprzy ja jà cych wa run kach kli ma tycz -
nych i przy ob fi to Êci po kar mu, mo gà
sk∏a daç ja ja kil ka krot nie w cià gu ro ku.
Cho cia˝ w na tu ral nych wa run kach ku ry
ban ki wa sà bar dzo p∏o chli we, po zbio -
rach wy cho dzà na po la, opusz cza jàc
bez piecz ne ukry cia w la sach i za ro -
Êlach, po ka zu jàc si´ w po bli ̋ u ludz kich
osie dli. Przy oka zji mo ̋ e do cho dziç do
krzy ̋ o wa nia si´ z udo mo wio ny mi ku ra -
mi. Uzy ska ne w ta ki spo sób po tom stwo
jest p∏od ne i mo ̋ e da lej krzy ̋ o waç si´
za rów no ze so bà jak i z do mo wy mi od -
mia na mi kur. 

Pod wzgl´ dem syl wet ki i ubar wie -
nia ku ry ban ki wa bar dzo przy po mi -
na jà ma ∏e i smu k∏e, sta re pry mi tyw ne
ra sy kur go spo dar czych. Grze bieƒ
jest po je dyn czy i wy so ko po sta wio ny,
ale nie zbyt g∏´ bo ko zàb ko wa ny. Po -
licz ki, pod bró dek i dzwon ki sà na gie,
bez k´ pek piór, ja skra wo czer wo ne.
Oko po ma raƒ czo we, a za usz ni ce, w
za le˝ no Êci od pod ga tun ku, bia ∏e lub
czer wo ne. Dziób bar wy ro go wej jest
ja sny, cz´ sto z lek kim, zie lo nym na lo -
tem. Nie opie rzo ne no gi ma jà bar w´
o∏o wia no -nie bie skà lub wy raê nie zie -
lon ka wà. Upie rze nie jest g´ ste i przy -
le ga jà ce. Ku ry ma jà du ̋ o de li kat niej -
szà bu do w´, je dy nie bar dzo nie wiel ki,
pro sty grze bieƒ i pa su jà ce do nie go
le d wo wi docz ne dzwon ki oraz za usz -
ni ce. 

By ∏o by ze wszech miar god ne po le -
ce nia, by wi´ cej ogro dów zoo lo gicz -
nych, ale tak ̋ e pry wat ni ho dow cy,
sta ra li si´ pro wa dziç ho dow l´ czy sto -
ra so wych li nii tej dzi kiej for my pra -
przod ka na szych kur do mo wych. 

Kur si wy, Gal lus son ne rat ti, Tem -
minck 1813 

Po mi mo ˝e kur si wy zo sta∏ opi sa ny
przez Tem minc ka do pie ro w 1813
ro ku, to wia do mo, ˝e zo sta∏ od kry ty
du ̋ o wcze Êniej, przez Pier re’a Son -
ne ra ta, któ ry w la tach 1774-1781 po -
dró ̋ o wa∏ po wschod nich In diach
i Chi nach. Kur si wy za miesz ku je
przede wszyst kim gàsz cze bam bu so -
we, we wszyst kich po ∏u dnio wych,
zw∏asz cza gór skich re gio nach In dii.

Je go are a∏ l´ go wy jest ogra ni czo ny
od pó∏ no cy przez p∏a sko wy˝ De kan
i sà sia du jà ce z nim pa sma gór skie.
Swà wiel ko Êcià i syl wet kà kur si wy
bar dzo przy po mi na na sze pry mi tyw -
ne ra sy kur go spo dar czych. Ko gut
ma bar dzo nie wiel ki grze bieƒ, cza -
sem tyl ko ma ∏y czer wo ny wy ro stek,
za usz ni ce sà czer wo ne, po dob nie jak
nie opie rzo ne po licz ki. Cha rak te ry -
stycz nà ce chà ku ra si we go, od ró˝ nia -
jà cà go od in nych dzi kich ga tun ków
ku rów, sà wy jàt ko we pod wzgl´ dem
bu do wy pió ra na szyi i p∏asz czu, po -
je dyn czo ro snà ce tak ̋ e na po kry -
wach skrzy de∏. Ich sto si ny i cho rà -
giew ki two rzà p∏a skie p∏yt ki, da jà ce
efekt ∏u sko wa nia. D∏u gie i wà skie
pió ra o bia ∏ych sto si nach ma jà czar -
no -sza rà bar w´ cho rà gie wek, a na
nich po dwie ˝ó∏ te plam ki. Sto si na
na koƒ cu roz sze rza si´ i ra zem z za -
koƒ cze niem cho rà gie wek two rzy
nie wiel kà ro go wà p∏yt k´, o ˝ó∏ tej
bar wie i nie co po d∏u˝ nym kszta∏ cie.
Du ̋ o mniej sze i skrom nie ubar wio -
ne ku ry ma jà nie wiel kie grze bie nie
i dzwon ki. Od sa mic ku ra ban ki wa
mo˝ na je ∏a two od ró˝ niç po wy raê -
nym, czar no -brà zo wym prà˝ ko wa niu
lo tek. Ko gu ty ku ra si we go pie rzà la -
tem d∏u gie, ozdob ne pió ra szyi
i p∏asz cza. Tra cà wte dy tak ̋ e d∏u gie
ste rów ki, a na wet ich grze bie nie sta -
jà si´ wte dy wy raê nie mniej sze. Je -
sie nià ko gu ty pie rzà si´ po now nie
i wy mie nia jà krót kie, za okrà glo ne
pió ra sza ty spo czyn ko wej na wy d∏u -
˝o ne pió ra ozdob ne. Kur si wy po sia -
da w swym ge no ty pie czyn nik ubar -
wie nia srebr ne go. Pia nie ko gu ta jest
krót kie i ochry p∏e, tak ˝e wr´cz trud -
no je na zwaç pia niem. 

Kur cej loƒ ski, Gal lus la fay et ti, Les -
son 1831

U te go ga tun ku ko gut jest szcze -
gól nie ja skra wo ubar wio ny, pod -
czas gdy ku ra swym ubar wie niem
bar dzo przy po mi na sa mi c´ ku ra si -
we go. Wy st´ po wa nie te go ga tun ku
jest ogra ni czo ne do wy spy Cej lon.
Swym cha rak te rem kur cej loƒ ski
bar dzo przy po mi na ku ra ban ki wa.
G∏ów nà ce chà od ró˝ nia jà cà jest po -
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ma raƒ czo wo ˝ó∏ ta bar wa grze bie -
nia, a tak ̋ e ˝ó∏ ta we lub nie mal bia -
∏e no gi. Po za tym ko gut ku ra cej -
loƒ skie go pie je w zu pe∏ nie od mien -
ny spo sób, ma per ∏o wo za bar wio ne
t´ czów ki, ˝ó∏ ta wo  czer wo ne, czar no
kre sko wa ne upie rze nie pier si i ud,
a tak ̋ e po ma raƒ czo wo -˝ó∏ te, tak ̋ e
czar no kre sko wa ne upie rze nie szyi.
Do te go do cho dzà jesz cze czar no -
-nie bie skie po kry wy skrzy d∏o we
oraz czar no -nie bie skie, da chów ko -
wa to na sie bie za cho dzà ce pió ra
p∏asz cza. Ku ry cej loƒ skie w swym
ge no ty pie nie po sia da jà czyn ni ka
ubar wie nia srebr ne go. Ko gu ty uzy -
sku jà pi´k nà sza t´ osob ni ków do ro -
s∏ych do pie ro w dru gim ro ku ˝y cia.
Nie pie rzà si´ do sza ty spo czyn ko -
wej jak ku ry si we. 

Kur zie lo ny, Gal lus va rius, 
Shaw 1798.

Daw niej by wa∏ na zy wa ny tak ̋ e
ku rem wie lo barw nym. Jest naj -
mniej szych z dzi kich ku rów. Za -
miesz ku je Ja w´ i sà sia du jà ce z nià
mniej sze wy spy. Ko gut ma na st´ pu -
jà ce, cha rak te ry stycz ne ce chy: sto -
sun ko wo ma ∏y, g∏ad ki, nie zàb ko wa -
ny grze bieƒ, po je dyn czy dzwo nek w
for mie skór ne go fa∏ du na pod bród -
ku (po dob nie jak u in dy ków), krót -
kie i wà skie pió ra na szyi, a przede
wszyst kich roz wi dlo ny ogon z dwie -

ma sier po wa to za gi´ ty mi, Êrod ko -
wy mi ste rów ka mi. Sa mi ce nie po -
sia da jà dzwon ków ani grze bie ni.
Ko gut, w prze ci wieƒ stwie do in nych
ga tun ków dzi kich ku rów, ma 16, a
nie 14 ste ró wek, któ re sà czar ne z
in ten syw nym zie lo nym po ∏y skiem.
Po za tym ku ry zie lo ne no szà ogon o
wie le bar dziej po zio mo ni˝ in ne ga -
tun ki dzi kich form. Pió ra na szyi
ko gu ta ma jà wy glàd ∏u sek i sà czar -
ne, z ˝ó∏ ta wo -zie lo nym po ∏y skiem.
Te go ty pu pió ra si´ ga jà da le ko po
oko li ce ∏o pa tek i grzbiet. Pió ra w
oko li cy bar ków sà czar ne, a ka˝ de z
nich ma ˝ó∏ tà ob wód k´. Po dob nie,
ale s∏om ko wo ̋ ó∏ to obrze ̋ o ne sà
czar ne pió ra sio d∏a i ogo na. Na
pier si i brzu chu ko gu ty sà ma to wo -
czar ne. Oczy ja sno ˝ó∏ te, no gi bar -
wy cie li stej do sza ro bia ∏a wej. Pod -
czas za cho waƒ go do wych ko gu ty
pre zen tu jà si´ szcze gól nie oka za le.
Ku ry zie lo ne sà przez wie lu znaw -
ców uwa ̋ a ne za naj pi´k niej sze dzi -
kie ku ry. Jest to, wÊród wszyst kich
dzi kich ku rów, je dy ny ga tu nek ˝y j-
à cy w zwiàz kach mo no ga micz -nych.
Pia nie ko gu ta brzmi szorst ko
i ochry ple. Swà pi´k nà sza t´ go do -
wà ko gut no si przez ca ∏y rok. Doj -
rza ∏oÊç p∏cio wà uzy sku je do pie ro
w dru gim ro ku ˝y cia. 

Ku ra jest o wie le skrom niej ubar -
wio na, sza ro -brà zo wa, ale dzi´ ki te mu

jej upie rze nie spe∏ nia funk cj´ ma sku -
jà cà. 

Po za ku rem zie lo nym, po zo sta ∏e
ga tun ki dzi kich ku rów ˝y jà w ma -
∏ych gru pach, w któ rych jed ne mu
ko gu to wi to wa rzy szy od 2 do 5 kur.
Wiel koÊç l´ gu, w za le˝ no Êci od ga -
tun ku, wa ha si´ od 2 do 8 jaj. Okres
in ku ba cji u wszyst kich czte rech ga -
tun ków, po dob nie jak u ku ry do mo -
wej, wy no si 21 dni. W prze ci wieƒ -
stwie do kur do mo wych, dzi kie ku ry
nie kwok czà lub w in ny spo sób nie
sy gna li zu jà g∏o sem fak tu z∏o ̋ e nia
ja ja, co jest wa˝ ne dla za cho wa nia w
ta jem ni cy miej sca za ∏o ̋ e nia gniaz -
da. Sa mi ce sk∏a da jà ja ja tyl ko w sa -
mo dziel nie wy grze ba nych za g∏´ bie -
niach, któ rych nie wy Êcie ∏a jà.
Gniaz da za k∏a da jà w miej scach za -
cisz nych i ukry tych wÊród ro Êlin no -
Êci. Wy sia du jà sa mot nie. Kwo ki dzi -
kich ku rów sà do sko na ∏y mi mat ka -
mi, zwra ca jà ce swym pi skl´ tom
uwa g´ na êró d∏a po kar mu i ostrze -
ga jà ce je przed ewen tu al ny mi za -
gro ̋ e nia mi. 

Pierw szym po kar mem pi sklàt sà ter -
mi ty o mi´k kich pan cer zach, mrów ki i
ich ja ja wy grze by wa ne z ter mi tier i
mro wisk przez kwo k´. Jest to po karm
szcze gól nie bo ga ty w bia∏ ko i in ne
sk∏ad ni ki nie zb´d ne do szyb kie go
wzro stu pi sklàt. W sprzy ja jà cych wa -
run kach gru pa ro dzin na trzy ma si´ ra -
zem do na st´p nej wio sny, no cu jàc
wspól nie na ga ∏´ ziach drzew, cia sno
przy tu la jàc si´ do sie bie. 

Gdy za sta no wi my si´, ˝e z tych de -
li kat nych, drob nych pta ków, b´ dà -
cych pra przod ka mi kur do mo wych,
cz∏o wiek przez ty siàc le cia uzy ska∏ tak
wie le ras, zwi´k sza jàc u˝yt ko woÊç i
osià ga jàc za ska ku jà cà ró˝ no rod noÊç
barw i form, to mo˝ na mieç ogrom ny
po dziw za rów no dla lu dzi, jak i dla
kur. 

Fritz Schöne i Frank Pe sch ke

Frag ment ksià˝ ki: „Pra xis der
Hühner und Zwer ghuhn zucht”, Ver lag
Pe sch ke, 2004, któ rej pol ska wer sja
uka ̋ e si´ ju˝ nie ba wem. 

Kur zielony. Fot K. Kosik


