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U wa ̋ a si´, ˝e bo jow ni ki in dyj -
skie rze czy wi Êcie mia ∏y przod -

ków wÊród azja tyc kich bo jow ców,
spro wa dzo nych do An glii w la tach
20. XIX wie ku. Daw niej wal ki ko gu -
tów by ∏y na Wy spach Bry tyj skich bar -
dzo mod ne. Azja tyc kie bo jow ce
spro wa dza no w ce lu uroz ma ice nia
walk, gdy˝ wal czà one dzio bem, a nie
no ga mi. Krzy ̋ u jàc azja tyc kie bo jow -
ni ki (m.in. asi le) z an giel ski mi, uzy -
ski wa no ko gu ty cie szà ce si´ ogrom -
nym po wo dze niem na are nach. Na -
zy wa no je „In je es” i to praw do po -
dob nie od te go wzi´ ∏a si´ wspó∏ cze -
sna na zwa tej ra sy. Ju˝ wów czas by ∏y
to ku ry ci´˝ kie i bar dzo ma syw nie
zbu do wa ne. Wal ki w ich wy ko na niu
bar dziej przy po mi na ∏y za pa sy ni˝ dy -
na micz ne star cia ich azja tyc kich po -
bra tym ców, cho cia˝ daw niej bo jow -
ni ki in dyj skie mia ∏y zde cy do wa nie
d∏u˝ sze no gi i bar dziej przy po mi na ∏y
bo jow ni ki ma laj skie. Póê niej stop -
nio wo prze kszta∏ co no je w ra s´
ozdob nà, prze zna czo nà na po ka zy i
wy sta wy, cho cia˝ pod kre Êla no ich
wa lo ry ku li nar ne i bar dzo szyb ki
przy rost ma sy mi´ Êni pier sio wych. W
dzi siej szej po sta ci bo jow ni ki in dyj -
skie sà zna ne w An glii od oko ∏o 1880
ro ku. Póê niej ra sa ta ode gra ∏a bar dzo
wa˝ nà ro l´ 
w uzy ska niu ty po wych kur mi´ snych.
Wie le wspó∏ cze snych ku rzych broj le -
rów ma swo ich przod ków wÊród bo -
jow ni ków in dyj skich. 

Ogól ny wy glàd tej ra sy przy wo dzi
na myÊl bul do gi i po krew ne psie ra sy.
Sà to ku ry bar dzo kr´ pe, o sze ro kiej
pier si, krót kich i gru bych no gach,
krót kim ogo nie, gru bej i krót kiej
szyi. Grze bieƒ i dzwon ki sà za ska ku -
jà co do brze roz wi ni´ te jak na bo jow -
ni ka. Nie ÊnoÊç tej ra sy jest o wie le
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Ani bo jow nik, ani in dyj ski
Rze czy wi Êcie bo jow ni ki in dyj skie wca le z In dii nie po cho dzà, a na do da tek nie sà bit ne i ma jà ra czej fleg ma -
tycz ny cha rak ter. Sto sun ko wo du ̋ y grze bieƒ i dzwon ki zda jà si´ tak ̋ e za prze czaç bo jo we mu po cho dze niu tych
kur. Mo ̋ e to jed nak my liç, gdy˝ w ich ˝y ∏ach p∏y nie jed nak nie co azja tyc kiej, wa lecz nej krwi. 

Por tret m∏o de go ko gu ta od mia ny ba˝anciej.

Ko gut odmiany ba˝anciej – je den z naj wy ̋ ej oce nio nych na wy sta wie w Ha no we rze.



wy˝ sza ni˝ in nych bo jow ni ków, cho -
cia˝ wie le jaj jest nie za p∏od nio nych,
gdy˝ ko gu ty mie wa jà trud no Êci z kry -
ciem kur. 

Li nia grzbie tu bo jow ni ków in dyj -
skich jest nie mal ide al nie pro sta, 
a ple cy p∏a skie, tyl ko lek ko opa da jà -
ce ku ty ∏o wi. PierÊ mu si byç so lid nie
umi´ Ênio na. Wska za ne jest, aby nad
grze bie niem most ka by ∏a wi docz na
od s∏o ni´ ta, czer wo na wa skó ra. Cia ∏o
po win no mieç kszta∏t zbli ̋ o ny do
sze Êcia nu. Upie rze nie, jak przy sta ∏o
na po tom ków ras azja tyc kich, bar dzo
krót kie i sztyw ne, pra wie bez pu chu.
Ogon krót ki, z da chów ko wa to na sie -
bie za cho dzà cy mi ste rów ka mi. Grze -
bieƒ po wi nien byç sze ro ki, grosz ko -
wy, trzy rz´ do wy, nie zbyt du ̋ y, bez
wy sta jà ce go za koƒ cze nia (kol ca).
Dzwon ki jak naj mniej sze. T́  czów ki
s∏om ko wo ˝ó∏ te lub per ∏o we. Je dy nie
u m∏o dych ko gu tów mo gà byç ak cep -
to wa ne t´ czów ki po ma raƒ czo we. 

Z od mian barw nych naj po pu lar -
niej sze sà czar ne, ba ̋ an cie, czer wo -
no -bia ∏e, a tak ̋ e bia ∏e i ˝ó∏ te, któ re
sà jed nak po szu ki wa ny mi rzad ko -
Êcia mi. U ciem nych od mian ku ry ma -
jà ja sno obrze ̋ o ne pió ra na grzbie -
cie, pier si i skrzy d∏ach. 

Naj wi´k szà trud no Êcià w ho dow li
bo jow ni ków in dyj skich jest uzy ska nie
od po wied niej licz by za p∏od nio nych
jaj. Ogrom nie przy da je si´ sztucz na
in se mi na cja. Bar dzo wa˝ ne jest tak ̋ e
za pew nie nie kur cz´ tom tej ra sy od -

po wied niej pa szy, bar dzo bo ga tej w
sk∏ad ni ki mi ne ral ne i bia∏ ko. Ko gu ty
osià ga jà 3,5-4 kg, a ku ry 2 do 3 kg wa -
gi. Ob ràcz ki: dla ko gu tów roz miar
27, dla kur 22.  

Mi nia tu ro we bo jow ni ki in dyj skie
po wsta ∏y oko ∏o 1880 ro ku w An glii,
dzi´ ki krzy ̋ o wa niu z kar ∏o wa ty mi ra -
sa mi an giel ski mi. Po dob no uzy ska no
je przy pad kiem, przy oka zji krzy ̋ o -
wa nia ró˝ nych ras w ce lu uzy ska nia
mi nia tu ro wych bo jow ców ma laj skich.
Na kon ty nen cie po ka za no je po raz
pierw szy na wy sta wie we Frank fur cie
w 1905 ro ku, cho cia˝ spis wzor ców
ras wy da ny w Niem czech w 1913 ro ku
jesz cze nie uwzgl´d nia mi nia tu ro -
wych bo jow ni ków in dyj skich. Ho dow -
la tej ra sy roz wi n´ ∏a si´ w pe∏ ni do -
pie ro po za koƒ cze niu II Woj ny Âwia -
to wej. Uzy ska no kil ka od mian barw -

nych. Naj po pu lar niej sze sà bo jow ni ki
bar wy ba ̋ an ciej, ale zna ne sà tak ̋ e
czer wo ne, czer wo no -bia ∏e, nie bie -
skie, ˝ó∏ te (po pu lar ne w USA) i czar -
ne (po cho dzà ce z Au stra lii) oraz bia -
∏e (bar dzo rzad kie). Od mia na czer -
wo no -bia ∏a no si tak ̋ e na zw´ ju bi le -
uszo wej (Ju bi lee), a to dla te go, ˝e po
raz pierw szy Hen ry Hunt po ka za∏ jà
w ro ku 1897 z oka zji 60-le cia ko ro na -
cji kró lo wej Wik to rii. U wszyst kich
od mian barw nych sko ki po win ny byç
˝ó∏ te. Ma sa cia ∏a sam ców nie po win -
na prze kra czaç 1 kg, a sa mic 0,85 kg,
cho cia˝ wg. nie któ rych wzor ców ko -
gut po wi nien mieç 1,2 kg, a ku ra do 1
kg. Roz mia ry ob rà czek: ko gu ty - 18;
ku ry - 15. 

An drzej Kar dasz 
Fot. au to ra
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Ku ry od mia ny ba ̋ an ciej. Fot. W∏. Kwiat kow ski

˚ól te sko ki po win ny byç po kry te so lid ny mi ∏u ska mi.

Gru pa ho dow la na od mia ny ba ̋ an ciej. Fot. W∏. Kwiat kow ski


