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T e ma leƒ kie, nie tu zin ko we ku ry
przy by ∏y do Eu ro py w 1860 ro ku

z Chin. Do te go cza su by ∏y ho do wa ne
w zu pe∏ nej izo la cji, w ce sar skich
ogro dach w Pe ki nie. Gdy po wy bu chu
trze ciej woj ny opiu mo wej w 1860 ro -
ku ˝o∏ nie rze an giel scy i fran cu scy
zdo by li Pe kin, nisz czàc i plà dru jàc
let ni pa ∏ac, na tra fi li na ma ∏e, ˝ó∏ te
ku ry o opie rzo nych sto pach, któ re nie
prze ja wia ∏y l´ ku wo bec ˝o∏ nie rzy. Co -
dzien nie do na mio tu an giel skich ofi -
ce rów przy cho dzi ∏a pa ra pta ków,
Êmia ∏o do ma ga jàc si´ po ̋ y wie nia.
An giel scy ˝o∏ nie rze, za chwy ce ni ˝ó∏ -
tym upie rze niem, nie zwy k∏ym za cho -

wa niem i nie spo ty ka nym wy glà dem,
wkrót ce wy s∏a li je w da rze kró lo wej
Wik to rii ja ko zdo bycz wo jen nà.
Do te go da ru do ∏à czy li rów nie cen ny
skarb. By∏ nim pe kiƒ ski pie sek pa ∏a -
co wy  – pe kiƒ czyk, do któ re go pra wo
po sia da nia, w je go da le ko wschod niej
oj czyê nie, przy pa da ∏o wy ∏àcz nie chiƒ -
skie mu ce sa rzo wi. 

Po raz pierw szy ku ry tej ra sy po ka -
za no w Lon dy nie w 1863 ro ku
pod na zwà pe kin -ban tam. Nie ste ty,
w trak ta cie po ko jo wym po mi´ dzy
An glià i Chi na mi na li Êcie expor to wej
nie zna la z∏y si´ ce sar skie ku ry, to te˝
ko lej ny, cen ny im port na stà pi∏ do pie -

ro çwierç wie ku póê niej. Z bra ku do -
st´ pu do ob cej krwi, pta ki krzy ̋ o wa -
no z in ny mi ra sa mi. W 1884 ro ku An -
glik W. F. En twi sle spro wa dzi∏ dwa na -
Êcie pta ków z Chin (4 ko gu ty, 8 kur)
i za si li∏ ho dow l´ an giel skà. Po dob no
ku ry by ∏y w doÊç do brym jak na tam -
te cza sy, ˝ó∏ tym ko lo rze. Z ubar wie -
niem ko gu tów by ∏o go rzej – mia ∏y
prze bi cia czer ni, bie li i du ̋ à iloÊç
czer wie ni. Je den ko gut by∏ bar dzo ja -
sny, pra wie kre mo wo bia ∏y 
i po nim W. F. En twi sle do cho wa∏ si´
po tom stwa. W la tach 80. XIX wie ku
pierw sze pta ki tra fi ∏y do USA,
a po 1885 ro ku mia ∏y miej sce wa˝ ne
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Ko chin mi nia tu ro wy, 
ma skot ka chiƒ skich ce sa rzy
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im por ty bez po Êred nio z Chin.
Do Nie miec pierw sze ko chi ny do tar ∏y
z An glii w 1886 ro ku. By ∏a to pa ra
˝ó∏ tych pta ków, za któ rà w∏a Êci ciel
dru kar ni Max Ri chard Liepsch z Dre -
zna za p∏a ci∏ nie wy obra ̋ al nà na owe
cza sy ce n´ 1200 ma rek. Nie do cho wa∏
si´ jed nak po tom stwa od tej pa ry.
Krót ko po wy sta wie w Lip sku (pta ki
po ka za no ja ko an giel skà ho dow l´)
ko gu cik pad∏. Z po mo cà te mu ho -
dow cy przy szed∏ Al fred Be eck i za im -
por to wa∏ ja ja z An glii (za ce n´ 52 ma -
rek), z któ rych wy l´ g∏o si´ pi´ç kur -
czàt, po czym od stà pi∏ je M. R. Liep -
scho wi i od te go mo men tu roz po cz´ -
to w Niem czech pla no wà ho dow l´ tej
ra sy. Spo koj ne z na tu ry i uf ne wo bec
opie ku na ko chi ny zdo by wa ∏y co raz
wi´k sze gro no wiel bi cie li. Od da ni ra -
sie ho dow cy wy ty cza li kie run ki ho -
dow li i two rzy li klu by. Po wsta wa ∏y
i na dal po wsta jà no we od mia ny barw -
ne, obec nie jest ich po nad dwa dzie -
Êcia w od mia nie g∏ad kiej i szeÊç w od -

mia nie lo ko wa nej. Po za ko niecz nà
dba ∏o Êcià o opie rze nie stóp, ko chi ny
nie spra wia jà wi´k szych k∏o po tów ho -
dow la nych. Nie ÊnoÊç u ku rek jest
na do brym po zio mie, ma jà sil ny in -

stynkt wy sia dy wa nia jaj i wo dze nia pi -
sklàt, co cz´ sto jest wy ko rzy sty wa ne
w ho dow li in ne go dro biu. Sà z na tu ry
spo koj ne, a pe ∏en uro ku wy glàd za -
chwy ca mi ∏o Êni ków pta ków. Pod ko -
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niec XIX wie ku ko chi ny ho do wa no
w pi´ ciu ko lo rach: ˝ó∏ tym, czar nym,
bia ∏ym, kro gul co wa tym i ku ro pa twia -
nym. Po czàt ko wo ˝ó∏ te pta ki nie by ∏y
jed no li te pod wzgl´ dem ubar wie nia,

ale dzi´ ki kon se kwent nej pra cy ho -
dow la nej roz po zna no i scha rak te ry -
zo wa no trud no Êci zwià za ne z otrzy -
ma niem te go ro dza ju ubar wie nia.
Przy j´ to za sa d´, ˝e ko lor pier si ko gu ta

po wi nien od po wia daç ubar wie niu ku -
ry, co ozna cza, ˝e gór ne upie rze nie ko -
gu ta mo ̋ e byç nie co ciem niej sze, ale
nie po win no w wi docz ny spo sób od bie -
gaç od po zo sta ∏e go upie rze nia. Za sa da
ta obo wià zu je do dnia dzi siej sze go. 

Czar ne ku ry nie tyl ko im por to wa -
no z Chin, ale two rzo no je po przez
krzy ̋ o wa nie z in ny mi ra sa mi. Z po -
czàt ku wy so ko no˝ ne, o twar dych pió -
rach, z bie là w ogo nie i pió rach stóp,
dziÊ sà do sko na le ufor mo wa ne
pod wzgl´ dem kszta∏ tu i ko lo ru. Bia -
∏e ko chi ny po wsta ∏y dzi´ ki ∏à cze niu
w pa ry bar dzo ja snych, ˝ó∏ tych pta -
ków, ale rów nie˝ krzy ̋ o wa nie z in ny -
mi ra sa mi kar ∏o wa ty mi przy czy ni -
∏o si´ do po wsta nia te go ubar wie nia.
Obec nie bia ∏e ko chi ny sà do brej ja -
ko Êci i z∏e, ˝ó∏ ta we ubar wie nie prak -
tycz nie nie wy st´ pu je. W ho dow li
pta ków kro gul co wa tych po czàt ko wo
k∏a dzio no du ̋ y na cisk na jed na ko we
pr´ go wa nie i ko lor ko gu tów i kur.
Obec nie ko gut po sia da ja sno nie bie -
skie i czar ne pa sma na pió rach jed na -
ko wej sze ro ko Êci, na to miast u ku ry
czar ne pr´ gi sà nie co szer sze, przez
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co wy da je si´ ona ciem niej sza od ko -
gu ta. Oprócz czar no -nie bie skich kro -
gul co wa tych, o wie le póê niej wy ho -
do wa no ˝ó∏ to -bia ∏e kro gul co wa te.
W tej pe∏ nej wdzi´ ku od mia nie pod -
sta wo wym ko lo rem jest ˝ó∏ ty, na tle
któ re go wi docz ne sà bia ∏o -kre mo we
pr´ gi. Ostat ni z pi´ ciu naj star szych
ko lo rów, ku ro pa twia ny, po czàt ko wo
by∏ ch´t nie ho do wa ny. Aby otrzy maç
do bre osob ni ki wy sta wo we, pta ki ho -
do wa no w dwóch sta dach (w jed nym
po zy ski wa no wy sta wo we go ko gu ta,
zaÊ w dru gim wy sta wo wà ku r´). K∏o -
po tli wy i kosz tow ny spo sób po zy ski -
wa nia pta ków wy sta wo wych do pro -
wa dzi∏ do te go, ˝e wie lu w∏a Êci cie li
zli kwi do wa ∏o ho dow l´. Po wie lo let -
niej pra cy ho dow la nej w Niem czech
z for my pier wot nej uzy ska no z∏o to -
szyj ne go ko gu ta bez ry sun ku i sza ro -
brà zo wà ku r´, któ re na zwa no z∏o to -
szyj ny mi, zaÊ ko gu ta o z∏o to brà zo -

wym upie rze niu kry jà cym i brà zo wo
wst´ go wa nà ku r´ na zwa no jak do -
tàd – ku ro pa twia ne. Po dru giej woj nie

Êwia to wej do tych cza so we z∏o to szyj ne
na zwa no ku ro pa twia ne, a do tych cza -
so we ku ro pa twia ne na zwa no brà zo wo
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wst´ go wa ny mi, bàdê te˝ brà zo wo pr´ -
go wa ny mi.

Ko lej nym efek tem pra cy ho dow la -
nej sà pta ki nie bie skie i per ∏o wo sza -
re, te raz jak ̋ e ch´t nie ho do wa ne.
Brzo zo we i czar ne bia ∏o na kra pia ne
to in ne atrak cyj ne od mia ny ko lo ry -
stycz ne. Brzo zo we ma jà na pod sta wo -
wej bar wie czar no po ∏y sku jà cej,
srebr no bia ∏y ry su nek g∏o wy, szyi, ple -
ców i sio d∏a u ko gu ta oraz ry su nek
pier si o wà skim, srebr nym ob ra mo -
wa niu, któ ry mo ̋ e do cho dziç do wo la
nie prze cho dzàc na uda. U ku ry ry su -
nek jest s∏ab szy i wy st´ pu je je dy nie
na szyi i jej prze dzie, si´ ga jàc do wo -
la. U czar nych bia ∏o na kra pia nych
ma my do czy nie nia z czar nym ko lo -
rem pod sta wo wym na któ rym wid nie -
je re gu lar ny, bia ∏y na rys w kszta∏ cie li -
te ry „v”. Pta ki ko lo ru co lum bia ma jà
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na pod sta wo wej bar wie cia ∏a ry su nek
na szyi, ogo nie i lot kach. Bar wa cia -
∏a mo ̋ e tu byç bia ∏a lub ˝ó∏ ta, a na rys
w ko lo rze czar nym bàdê nie bie skim.
Ostat nio uzy ska no tak ̋ e in ne od mia -
ny: bia ∏o -czar ne 
co lum bia (ja sne), bia ∏o -nie bie skie co -
lum bia, ˝ó∏ to -czar ne co lum bia i ˝ó∏ -
to -nie bie skie co lum bia. Ubar wie nie
pod sta wo we po win no byç wy mie nia -
ne za wsze na pierw szym miej scu,
a po nim ko lor ry sun ku, co na pew no
u∏a twi pra wi d∏o we roz ró˝ nia nie tych
od mian. Pta ki w ko lo rze ciem nym 
i srebr no szyj nym za chwy ca jà rów nie˝
wie lu ho dow ców i sà ch´t nie trzy ma -
ne w kur ni kach. Pe∏ ne uro ku i pa su jà -
ce do ku li ste go kszta∏ tu ra sy sà pta ki
z∏o to -psze nicz ne, srebr no -psze ni cze
i czer wo ne. W ostat nich la tach do tej
ogrom nej pa le ty barw do ∏à czy ∏y pta ki
w ko lo rze z∏o to -por ce la no wym i per -
∏o wo -kro gul cze. Te od mia ny barw ne
sà na praw d´ fa scy nu jà ce i nie dzi wi
fakt, ˝e zdo by wa jà one co raz wi´k szà
po pu lar noÊç. 

Obok od mia ny o g∏ad kich pió rach
wy st´ pu je nie zwy kle ory gi nal na od -
mia na lo ko wa na. Pta ki tej od mia ny
spra wia jà wra ̋ e nie, ˝e ich pió ra ro -
snà w prze ciw nym kie run ku, ina czej
ni˝ u od mia ny g∏ad kiej. To wra ̋ e nie
da jà pió ra two rzà ce lo ki na ca ∏ym cie -
le, skr´ co ne przy naj mniej o pó∏ ob ro -
tu. Te go wa run ku nie spe∏ nia jà je dy -
nie pió ra skrzy de∏, któ re sà tyl ko lek -
ko wy gi´ te. Pió ra na szyi two rzà ko∏ -
nierz, co tak ̋ e na da je tej for mie nie -
zwy k∏e go uro ku. Ko chi ny lo ko wa ne
wy st´ pu jà w sze Êciu ko lo rach: ˝ó∏ tym,
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bia ∏ym, czar nym, nie bie skim, kro gul -
czym i czar nym bia ∏o na kra pia nym.
Trud no wy mie niç w tym miej scu
wszyst kie b∏´ dy ubar wie nia, war to

jed nak za zna czyç, ˝e ka˝ da biel
oprócz wy st´ pu jà cej we wzor cu jest
po wa˝ nà wa dà. 

¸a twoÊç ho dow li, ∏a god ne uspo so -

bie nie, atrak cyj ny wy glàd i nie wiel kie
roz mia ry spra wia jà, ˝e ra sa jest bar -
dzo po pu lar na i ch´t nie trzy ma na, co
da je si´ za uwa ̋ yç zw∏asz cza na wy sta -
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wach kur ozdob nych. Ko chi ny, z po -
wo du bo ga te go, pe∏ ne go upie rze nia
oraz ni skiej i sze ro kiej po sta wy, spra -
wia jà wra ̋ e nie i˝ sà du ̋ o wi´k sze.
Wzo rzec prze wi du je ma s´ cia -
∏a 0,75 kg dla ku ry i 0,85 kg dla ko gu -
ta. G´ ste, bo ga te w puch pió ra w pe∏ -
ni po kry wa jà ce cia ∏o i da jà ce za okrà -
gle nie, to ce cha na któ rà na le ̋ y po ∏o -
˝yç szcze gól ny na cisk przy ho dow li tej
ra sy. War to rów nie˝ zwró ciç uwa g´
na pra wi d∏o wo ufor mo wa ne punk ty
g∏o wy. Do pa so wa na do ogól ne go wi -
ze run ku, ma ∏a, zgrab na g∏o wa z do -
brze na sy co nym czer wie nià ob li czem,

z drob ny mi piór ka mi nad ocza mi, po -
win na pa so waç do ku li stej resz ty cia ∏a.
Oczy mo gà byç bar wy po ma raƒ czo wej
do czer wo no brà zo wej, w za le˝ no Êci
od ko lo ru upie rze nia. Jed nak ce lem
ho dow li jest czer wieƒ, gdy˝ czer wo ne,
ogni ste oczy w po ∏à cze niu z czer wo -
nym ob li czem po lep sza jà ogól ne wra -
˝e nie. Do brym kon tra stem barw nym
jest tu taj dziób, krót ki i sil ny, ˝ó∏ ty lub
w ko lo rze ciem ne go ro gu u pta ków
czar nych i zbli ̋ o nych mu ko lo rach.
Do brze ukrwio ny, moc no osa dzo ny
i ∏ad nie wy kro jo ny po je dyn czy grze -
bieƒ, to ko lej ny ele ment, któ ry na da je

g∏o wie zgrab ne go wy glà du. Dzwon ki
po win ny byç ma ∏e, o za uwa ̋ al nym,
okrà g∏ym kszta∏ cie, a ma ∏e, czer wo ne
za usz ni ce nie po win ny mieç bia ∏ych,
ema lio wa nych pól. Zgrab nie ukszta∏ -
to wa na g∏o wa prze cho dzi w krót kà,
sze ro kà szy j´, z mi´k kim opa da jà cym
na ple cy upie rze niem, szy j´. Po przez
g´ ste pió ra osià ga ne jest tu taj pe∏ ne
za okrà gle nie. Sze ro ki tu ∏ów po wi nien
spra wiaç wra ̋ e nie pe∏ no Êci. Mo˝ na to
osià gnàç wte dy, gdy jest on krót ki,
sze ro ki i ni sko osa dzo ny. Nie bez zna -
cze nia jest tu taj lek kie po chy le nie tu -
∏o wia pta ka do przo du. Po chy le nie to
na da je ni sko no szo na, wy su ni´ ta bar -
dziej do przo du pierÊ o mi´k kim, g´ -
stym upie rze niu. Wy ma ga ny ku li sty
kszta∏t na da jà rów nie˝ krót kie ple cy
o pe∏ nym upie rze niu, wzno szà cym si´
ku ogo no wi. Upie rze nie sio d∏a mu si
byç bar dzo do brze roz wi ni´ te, sze ro -
kie i do brze roz ∏o ̋ o ne. Pu szy sta po -
dusz ka na ple cach two rzy si´ ju˝
w miej scu, gdzie koƒ czy si´ upie rze nie
szyi. Ku li sty ogon o mi´k kich pió rach
po wi nien byç krót ki i sze ro ki, two rzàc
zgrab ne, za mkni´ te za koƒ cze nie za -
du. Skrzy d∏a po win ny byç krót kie, do -
brze przy le ga jà ce do cia ∏a, no szo ne
w po zy cji po zio mej. Ta ki spo sób no -
sze nia skrzy de∏ pod kre Êla ogól ny wi -
ze ru nek. Brzuch jest sze ro ki i mi´k ki,
do brze opie rzo ny. Moc no opie rzo ne,
pu szy ste, krót kie uda, o do brze roz wi -
ni´ tych man kie tach prze cho dzà
w tak ̋ e krót kie, os∏o ni´ te g´ sty mi
pió ra mi ˝ó∏ te sto py. Jed nak u pta ków
w ko lo rze czar nym, nie bie skim i po -
chod nych sto py sà z ciem nym na lo -
tem. Nie jest to b∏àd, jed nak na le ̋ y
zwró ciç uwa g´ na to, aby po de szwy
mia ∏y ko lor ˝ó∏ ty. Pe∏ ne, bez bra ków
upie rze nie po win no wy st´ po waç
na pal cu ze wn´trz nym i Êrod ko wym.
Do pe∏ nia i pod kre Êla ono ca∏ ko wi ty
ob raz ra sy. Ho du jàc ko chi ny war to
pa mi´ taç, ˝e ka˝ dy ele ment cia ∏a po -
wi nien two rzyç har mo ni´ w po ∏à cze -
niu z resz tà, a pe ∏en wdzi´ ku, ku li sty
kszta∏t kszta∏ tu je ob fi te upie rze nie
i struk tu ra piór.

Ane ta Znisz czyƒ ska
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