
P o wsta nie ra sy tych prze pi´k nych
kur trud no ujàç w ra my cza so we.

èró d∏a hi sto rycz ne wska zu jà nie ja ko,
i˝ po wsta ∏a ona 1350-1400 lat te mu.
Ku ry te sta ∏y si´ wy two rem wy obraê ni
ja poƒ skich ho dow ców. Do ich stwo -
rze nia u˝y to m.in. ja poƒ skiej od mia ny
kur ra sy sho ko ku (swo im wy glà dem
zbli ̋ o ne do eu ro pej skie go fe nik sa)
oraz to ten ko – ale w bar dzo nie wiel -
kim stop niu. 

Wy glàd ogól ny onagadori: ku ry
o ma ∏ym, lek kim, op∏y wo wym kor pu -
sie, z moc no wy su ni´ tà do przo du
pier sià i mo˝ li wie sze ro ki mi ra mio na -
mi. Uda kr´ pe, do brze wi docz ne,
Êred niej d∏u go Êci, upie rzo ne moc no
przy sta jà cy mi do nich pió ra mi. No gi
g∏ad kie, ko lo ru oliw ko we go, z ˝ó∏ ty mi
po de szwa mi. G∏o wa ma ∏a, ze sto jà -
cym z´ ba tym grze bie niem ty pu po je -
dyn cze go. Cz´Êç twa rzo wa czer wo na,
dzwon ki wiel ko Êcià pa su jà ce do ca ∏o -
Êci, czer wo ne. Za usz ni ce okrà g∏e,
przy sta jà ce, bia ∏e z po ∏y skiem. Wa ga
ko gu ta 1,8 kg, ku ry 1,35 kg. Sko ru py
jaj bia ∏e.

Za rów no w Ja po nii, jak i w Eu ro pie
onagadori wy st´ pu jà w na st´ pu jà cych
ko lo rach:

srebr no szy je, z∏o to szy je, po ma raƒ -
czo wo szy je, bia ∏e, brà zo wo z∏o te
i tzw. dzi kie. Ka˝ da z tych barw ma
swój ja poƒ ski od po wied nik zna ny ho -
dow com onagadori. 

Za cza sów sa mu ra jów ku ry te ob j´ -
te by ∏y w Ja po nii wiel kim kul tem
i sza cun kiem.

Wia do mo, ˝e ho do wa no je na dwo -
rze ce sa rzy ja poƒ skich i tam by ∏y oto -
czo ne spe cjal nà tro skà, a do glà da jà cy
ich od po wia da li za nie g∏o wà.

Wy so cy do stoj ni cy dwor scy i naj -
zna mie nit si sa mu ra jo wie bar dzo
ch´t nie przy ozda bia li swo je stro je ga -
lo we, he∏ my do wal ki i lan ce pió ra mi
z ogo nów onagadori. Ta kie stro je
i or´˝ bo jo wy mo˝ na dzi siaj obej rzeç
w Na ro do wym Mu zeum w mie Êcie
Ko schi w Ja po nii. Zresz tà nie tyl ko
kie dyÊ ku ry te by ∏y tak ce nio ne.

Od ro ku 1923 zo sta ∏y og∏o szo ne ja ko
bo gac two na ro do we Ja po nii i ob j´ te
ca∏ ko wi tà, bez wzgl´d nà ochro nà.
Za za bi cie ko gu ta lub ku ry tej ra sy
do tej po ry w kra ju kwit nà cej wi Êni
gro zi bar dzo wy so ka ka ra pie ni´˝ na.
Na po czàt ku lat trzy dzie stych,
za umyÊl ne za bi cie ko gu ta onagadori,

za no to wa no kil ka przy pad ków ka ry
po zba wie nia wol no Êci.

To ra sa kur, któ ra wy ró˝ nia si´ spo -
Êród in nych nie spo ty ka nie d∏u gim
ogo nem. Oso bi Êcie wi dzia ∏em ko gu ta,
któ re go ogon by∏ d∏u gi na 11 me trów.
U ko gu tów tej ra sy, w prze ci wieƒ stwie
do in nych, ogon ro Ênie przez ca ∏e ich
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Onagadori rasa nieznana

Bia∏y kogut na wystawie w Warszawie w 2004 r. Fot. A. Kruszewicz



˝y cie, a jest ono bar dzo d∏u gie, bo
trwa na wet do sie dem na stu lat. 

Two rzàc te ku ry ho dow cy wy od r´b -
ni li gen o na zwie G+, któ ry jest od po -
wie dzial ny za przy rost ogo na i piór
wy cho dzà cych z tak zwa ne go sio -
d∏a na ple cach, któ re po tra fi byç rów -
nie d∏u gie jak ogon.

Za naj bar dziej cen ne uwa ̋ a si´
ku ry z li nii pa na No mu ry, miesz ka -
jà ce go w pro win cji To sa na wy spie
Si ko ku, któ ry uzna ny zo sta∏ za naj -
lep sze go ho dow c´ tej ra sy. Na wy -
spie tej, ze wzgl´ du na bar dzo
sprzy ja jà cy, ∏a god ny kli mat, w ma ∏ej
miej sco wo Êci Ko chi, po wsta ∏o ja -

poƒ skie Cen trum Onagadori, któ re
ist nie je do dzi siaj i bar dzo pr´˝ nie
dzia ∏a.

Ra s´ t´ spro wa dzo no po raz pierw -
szy do Eu ro py w 1878 r. i od ra zu
uzna no za wiel kà atrak cj´. Jed nak -
˝e z bra ku pod sta wo wej wie dzy na ich
te mat, szyb ko znik n´ ∏a z eu ro pej -
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Tak wyglàda naprawd´ dorodny kogut onagadori (ogon d∏ugoÊci 16 m).



24 4/2005

Drób ozdobny

skich ho dow li. Do pie ro
na po czàt ku lat sie dem -
dzie sià tych ostat nie go stu -
le cia, za czy na si´ ich praw -
dzi we ist nie nie w Eu ro pie.

W 1976 ro ku, na na ro -
do wej ogól no nie miec kiej
wy sta wie kur w No rym ber -
dze, ofi cjal nie po ka za no
ko gu ta tej ra sy ro dem z Ja -
po nii. W 1978 r. The ise -
me ier przy wióz∏ z kra ju
kwit nà cej wi Êni ko gu ta,
któ re go ogon mia∏ 13 me -
trów d∏u go Êci.

Nie ste ty, to co jest pi´k -
ne, za zwy czaj ro dzi si´
w bó lach. Ho do wanie
onagadori jest bar dzo
trud ne i wy ma ga wiel kie go
na k∏a du pra cy, za an ga ̋ o -
wa nia i wy rze czeƒ. Dla te go
te˝ nie wie lu jest od wa˝ -
nych, któ rzy pod j´ li si´ te -
go za da nia. Du ̋ y wp∏yw
na roz wój tej ho dow li ma
rów nie˝ wy so ka ce na, ja kà
na le ̋ y za p∏a ciç za po szcze -
gól ne osob ni ki. Pra gn´
nad mie niç, i˝ wi dzia ∏em
ko gu ta, za któ re go ho dow -
ca chcia∏ 2000 euro, a je go
ogon nie by∏ wca le d∏u gi.
By∏ za to nie spo ty ka nej,
prze pi´k nej srebr nej bar wy
i pi´k nej bu do wy. Za stan -
dard uzna je si´ ce n´ w gra -
ni cach mi´ dzy 300 a 500 euro za m∏o -
de go ko gu ta (max do 2 lat – im jest
star szy tym dro˝ szy). Jak wi´c nie trud -
no za uwa ̋ yç, ce ny te sà jak za ku r´ na -
praw d´ wy so kie.

W Niem czech naj wi´k sze osià gni´ -
cia w ho dow li onagadori, ma Knut Ru -
di ger, z nie miec kie go Onagadori Cen -
ter. W je go ko lek cji znaj du je si´ oko -
∏o trzy dzie stu do ro s∏ych ko gu tów
w ró˝ nych ko lo rach, z cze go po ∏o wa
po cho dzi z Ja po nii, z li nii No mu ry. 

Nie miec cy ho dow cy uwa ̋ a jà, ̋ e czy -
stà ja poƒ skà krew, aby do daç jej wi tal -
no Êci, na le ̋ y mie szaç z ku ra mi ras eu -
ro pej skich. Man fred Will skrzy ̋ o wa∏
bia ∏e go onagadori z bia ∏ym le ghor -
nem, a Zel ler z Ha no we ru re gu lar nie

krzy ̋ u je je z eu ro pej ski mi fe nik sa mi.
Nie mo˝ na tu po mi nàç pra cy F. Wol -
ter sa, któ ry rów nie˝ osià ga wspa nia -
∏e wy ni ki w swo jej ho dow li.

Czy jest to do bra dro ga, nie wiem,
po pro stu czas po ka ̋ e.

Nie ste ty w Pol sce jest tyl ko kil ka
ko gu tów i kur onagadori czy stej ra sy,
po za mnà ma je jesz cze je den ho dow -
ca, miesz ka jà cy ko ∏o Bia ∏e go sto ku.
Pó ki co, na ra zie tyl ko ja mo g´ si´ po -
chwa liç ich re gu lar nym roz mna ̋ a -
niem i do cho wa niem ich do wie ku
roz p∏o do we go. 

Wcze Êniej wspo mnia ∏em, ˝e aby
uzy skaç do bre wy ni ki w ho dow li, ku ry
te po trze bu jà spe cjal nych wa run ków.
Przede wszyst kim wy bieg po wi nien byç

ide al nie g∏ad ki i rów ny, bez ˝ad nych
wy sta jà cych ka mie ni i ko rze ni, w prze -
ciw nym ra zie ko gu ty po nisz czà so bie
pió ra. Ku ry trzy ma ne sà od dziel nie
i tyl ko na krót ki czas do pusz cza si´ je
do wy bra nych ko gu tów. Sà dwie szko -
∏y, je ̋ e li cho dzi o ich pa rze nie. Jed -
na mó wi, ˝e tyl ko ko gu ty m∏o de w wie -
ku od 1 do max 3 lat da jà gwa ran cj´
i pew noÊç pra wi d∏o we go za p∏od nie nia,
na to miast zwo len ni cy dru giej u˝y wa jà,
˝e tyl ko star sze ko gu ty si´ do te go na -
da jà, po nie wa˝ sà bar dziej do Êwiad -
czo ne. Nie ste ty ho du j´ je zbyt krót ko,
˝e by móc stwier dziç, kto ma ra cj´.

Ku ry onagadori to do sko na ∏e, bar -
dzo tro skli we mam ki. Ja ko przy k∏ad
mo g´ po daç jed nà z mo ich kur, któ ra

Prawid∏owo piel´gnowany bia∏y kogut (ogon d∏ugoÊci 14 m).
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w ubie g∏ym ro ku trzy ra zy wy cho wa -
∏a po tom stwo w licz bie po dwa na Êcie
sztuk w ka˝ dym l´ gu. Po za tym to do -
bre nio ski. W cià gu ro ku po tra fià
znieÊç od 100 do 120 jaj.

Ko gu ty o naj lep szych ce chach i wa -
lo rach od dzie la si´ od sta da i prze no -
si do spe cjal nej klat ki o wy mia -
rach 200x100x100, w któ rej grz´ da,
kar mik i po id∏o znaj du jà si´ na wy so -
ko Êci mi ni mum 160 cm. Na zi m´ sto -
su je si´ spe cjal ne drew nia ne klat ki
zwa ne skrzy nia mi o wy mia -
rach 170x80x20 cm. Wy glà da to doÊç
dziw nie, bo z ta kiej klat ki wy sta je pta -
kom tyl ko g∏o wa.

Onagadori bar dzo lu bià sie dzieç
wy so ko. Ma jà to za ko do wa ne w ge -
nach, dzi´ ki te mu ich zwi sa jà cy, bar -
dzo d∏u gi ogon nie ule ga znisz cze niu
i wi si swo bod nie. Ko gu tom wca le nie
prze szka dza sa mot ne, d∏u gie sie dze -
nie w klat ce i scho dzà na zie mi´ bar -
dzo rzad ko. Z na tu ry sà to bar dzo
spo koj ne, wr´cz fleg ma tycz ne ku ry,
któ re szyb ko si´ oswa ja jà. 

Ka˝ dy ko gut, b´ dà cy w od dziel nej
klat ce, po wi nien byç na ty le ∏a ska wy,

aby przyj mo wa∏ po karm z r´ ki i bez
pro ble mu scho dzi∏ z grz´ dy na r´ k´
swo je go w∏a Êci cie la i na niej sie dzia∏.
Oswo jo ne ju˝ ko gu ty sa dza si´ w le cie
bez uwi´ zi na wy so kich sto ja kach, aby
za czerp n´ ∏y pro mie ni s∏o necz nych,
jed nak w za si´ gu je go wzro ku nie mo -
˝e znaj do waç si´ ˝a den in ny ko gut lub
ku ra, po nie wa˝ ze sko czy on na tych -
miast ze sto ja ka i b´ dzie bar dzo nie -
spo koj ny. 

Szyb koÊç wzro stu ich ogo na jest za le˝ -
na przede wszyst kim od po ̋ y wie nia, któ -
re mu si byç bo ga te w na sio na ro Êlin ole -
istych i przede wszyst kim w ziar na czar -
ne go s∏o necz ni ka. Ka˝ da zmia na po ̋ y -
wie nia, cho ro ba, brak wi ta min lub in ne
nie do god no Êci na tych miast wi docz ne sà
na ogo nie. Rocz nie mak sy mal nie ro Ênie
on od 0,9 do 1,0 me tra, ale tyl ko w ide al -
nych wa run kach. Onagadori, w prze ci -
wieƒ stwie do in nych ras kur, nie gu bià
ogo na. Za pra wi d∏o wy uzna je si´ tyl ko
ta ki, z któ re go wy cho dzi co naj mniej 16
d∏u gich sier pó wek i co naj mniej 5 z nich
jest bar dzo d∏u gich. Ko gut w wie ku 5 lat
ma ogon o d∏u go Êci oko ∏o 4,5 do 5,5 me -
tra.

Nie ste ty z ˝a lem mu sz´ stwier dziç,
˝e pre zen to wa ne w ostat nich dwóch
latach na War szaw skiej Wy sta wie
Dro biu Ozdob ne go ko gu ty, by ∏y
w op∏a ka nym sta nie. 

Od dziel nà spra wà jest pra wi d∏o wa
hi gie na sa me go ogo na, po nie wa˝ jest
on bar dzo d∏u gi sta je si´ po dat ny
na wszel kie go ro dza ju plà ta nie i za -
bru dze nie. Aby te go unik nàç, w klat -
kach po win na byç za cho wa na czy stoÊç.
Je ̋ e li ko niecz nie chce my, aby na sze
ko gu ty po za sta niem na sto ja ku i sie -
dze niem w klat ce tro ch´ po spa ce ro -
wa ∏y po wy bie gu, to jest na to sta ry ja -
poƒ ski spo sób. Ka˝ de d∏u gie pió ro
na ogo nie trze ba na wi nàç na pa pie ro -
we rol ki, tak jak nit k´ na szpul k´.
Dzi´ ki ta kie mu za bez pie cze niu ko gut
mo ̋ e spo koj nie spa ce ro waç po wy bie -
gu bez ry zy ka znisz cze nia piór. 

Bar tosz Wy soc ki
Hodowca onagadori i chabo,
tel. 0660 701 083

Fot. Centrum Onagadori
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Onagadori z hodowli Knuta Rudigera. Ten m∏ody kogut ju˝ wzbudza zachwyt znawców.


