
K u ry te to po lba ry – ra sa wy ho do -
wa na przez prof. Lau r´ Kauf -

man po nad pó∏ wie ku te mu, a jed nak
cià gle ma ∏o zna na. Obec nie je dy ne
„ofi cjal ne” sta do po lba rów znaj du je si´
w go spo dar stwie do Êwiad czal nym lu -
bel skiej Aka de mii Rol ni czej w Fe li nie,
pie cz´ na uko wà nad nim spra wu je
prof. Ma rian Nie spo dzie waƒ ski, kie -
row nik Za k∏a du Ho dow li Dro biu AR
Lu blin.

Có˝ cie ka we go w tej zwy czaj nej
na pierw szy rzut oka ku rze? Ano to,
˝e nie jest ona ta ka zwy czaj na – jest
to ra sa p∏cio znacz na (au to se xing)
tzn. p∏eç u kur czàt mo˝ na roz po znaç
bez po Êred nio po wy klu ciu.

Wspó∏ cze Ênie ist nie je bo daj ̋ e jed -
na, oprócz po lba ra, ra sa p∏cio znacz -
na – nie miec ka ku ra bie le feldz ka,
jed nak ̋ e od nie mal stu lat na ukow cy

zaj mu jà si´ two rze niem ta kich ras.
Co cie ka we za wsze jed nà z ras u˝y -

wa nà do krzy ̋ ó wek by ∏y ply mo uth
roc ki w ko lo rze ja strz´ bim. Cho dzi -
∏o o wy ko rzy sta nie sprz´ ̋ o ne go
z p∏cià, do mi nu jà ce go ge nu „bar”
(B), wa run ku jà ce go ist nie nie prà˝ ko -
wa ne go upie rze nia. 

Pierw szà te go ty pu ra sà by ∏y cam -
ba ry, uzy ska ne w 1929 r. przez Pun -
net ta i Pe ase’a.

Ra sa mi wyj Êcio wy mi by ∏y z∏o te
cam pi ny i ja strz´ bie ply mo uth roc ki.

W po dob ny spo sób Pun nett uzy -
ska∏ leg ba ry – ku ry le ghor na (w∏osz -
ki) w ko lo rze ku ro pa twianym i ko gut
ply mo uth rock ja strz´ bi (1940) oraz
Ja ap – okla ba ry krzy ̋ u jàc: ply mo uth
roc ki i czer wo ne ro daj len dy (1941).

Pro fe sor Lau ra Kauf man po sta wi -
∏a so bie za cel uzy ska nie kra jo wej ra sy

au to se xin go wej, bo wiem spro wa dza -
nie go to wych ras z An glii by ∏o w po -
wo jen nej pol skiej rze czy wi sto Êci nie -
eko no micz ne lub wr´cz nie mo˝ li we.

Lau ra Kauf man, wzo ru jàc si´
na na ukow cach an giel skich po sta no -
wi ∏a prze nieÊç sprz´ ̋ o ny z p∏cià gen
„bar” (B) na brà zo we t∏o zie lo no nó -
˝ek. W sk∏ad ge no ty pu ply mo uth roc -
ków wcho dzi rów nie˝ dru ga pa ra ge -
nów sprz´ ̋ o nych z p∏cià – gen S (si -
lver), wa run ku jà cy upie rze nie srebr -
ne. Zie lo no nó˝ ki ku ro pa twia ne po -
sia da jà prze ciw staw ne ge ny re ce syw -
ne – czy li sà nie prà˝ ko wa ne (b) i z∏o -
te (s).

Pra ce nad wy two rze niem ra sy roz -
po cz´ to ju˝ w 1946 r. Lau ra Kauf -
man spro wa dzi ∏a wów czas do In sty -
tu tu Na uko we go Go spo dar stwa
Wiej skie go w Pu ∏a wach jed ne go
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Po lba ry

I st nie je w Pol sce ra sa kur, o któ rej
nie wie le osób s∏y sza ∏o, jesz cze
mniej  je wi dzia ∏o, a ju˝ na praw d´
nie licz ni mie li je w swo im kur ni ku.
Có˝ to za ta jem ni cze pta ki? Czy i
dla cze go za s∏u gu jà one na uwa g´
ho dow ców dro biu? 

M∏ode jeszcze niewypierzone koguty tolerujà si´ zupe∏nie, ale wiosnà ka˝dy b´dzie musia∏ mieç osobny

wybieg.



(sic!) ko gu ta ply mo uth rock. Po sko -
ja rze niu go z ku ra mi ra sy zie lo no -
nó˝ ka ku ro pa twia na, a na st´p nie
mie szaƒ ców mi´ dzy so bà, jak rów -
nie˝ wstecz nie z zie lo no nó˝ ka mi,
uzy ska no pi skl´ ta od czar nych, po -
przez pla mi ste, sza re, ku ro pa twiane
a˝ do zu pe∏ nie ja snych.

Oka za ∏o si´, ˝e naj ja Êniej sze pi skl´ -
ta by ∏y ko gut ka mi, na to miast kur ki,
ja ko pi skl´ ta mia ∏y wzór ku ro pa twia -
ków. Po osià gni´ ciu doj rza ∏o Êci by ∏y
one z∏o te lub srebr ne, prà˝ ko wa ne
lub nie.

W prze ci wieƒ stwie do ba da czy an -
giel skich Lau ra Kauf man wy bra ∏a ko -
lor srebr ny – by ∏o to trud niej sze, ale
dzi´ ki te mu dzi siej sze po lba ry wy glà -
da jà efek tow niej. No wej ra sie nada no
na zw´ po lbar, po nie wa˝ wpro wa dzo -
no gen „bar” do pol skiej ra sy.

Naj wi´k szy ka ta klizm w hi sto rii po -
lba rów na stà pi∏ w1951 r. kie dy to
w pu ∏aw skiej ho dow li wy bu ch∏a epi -
de mia ty fu su, któ ra nie mal ̋ e znisz -
czy ∏a sta do. Po zo sta ∏o wów czas dwie
ku ry i kil ka ko gu tów. Wte dy to wpro -
wa dzo no do lew krwi trze ciej ra -
sy – sussex. Ce chy ubar wie nia tej ra sy
usu ni´ to w efek cie pra cy ho dow la nej,
jed nak jej wp∏yw, szcze gól nie na syl -
wet k´ ko gu tów jest wi docz ny. Do ro -
ku 1953 wpro wa dza no ko ja rze nie
z ku ra mi ply mo uth rock i zie lo no nó˝ -
ka. Od tej po ry ho dow la ra sy jest za -
mkni´ ta. 

W la tach 1958 – 62 pi skl´ ta z pu -
∏aw skie go In sty tu tu prze ka zy wa no
do uczel ni rol ni czych i pla có wek na -
uko wych w ca ∏ym kra ju – do Lu bli na,
Kra ko wa, War sza wy, Wro c∏a wia i Ja -
strz´b ca – po lba ry by ∏y wy ho do wa ne
ja ko ra sa do ce lów na uko wych. Ów -
cze Ênie by ∏y ju˝ ca∏ ko wi cie ukszta∏ to -
wa nà ra sà. Przy ta kim roz dzie le niu
sta da nie ist nia ∏o ju˝ ry zy ko utra ty ca -
∏e go ma te ria ∏u w wy ni ku epi de mii, czy
in nych zda rzeƒ lo so wych.

Do ro ku 1958 pro wa dzo ne by ∏o tyl -
ko na mna ̋ a nie ra sy, póê niej roz po -
cz´ to se lek cj´, któ rej ce lem by -
∏o zwi´k sze nie ma sy cia ∏a, nie Êno Êci
oraz skró ce nie wie ku doj rze wa nia.

Szcze gól nie pod wzgl´ dem wie ku
osià gni´ cia doj rza ∏o Êci, efek ty wi docz -

ne sà bez wzo rów sta ty stycz nych, na -
wet dla ca∏ ko wi te go la ika 
– o ile pó∏ wie ku te mu ku ra ra sy polbar
zno si ∏a pierw sze ja jo w wie ku 255 dni,
to te raz ma to miej sce ju˝ oko ∏o 170.
dnia ˝y cia.

W ten spo sób z ra sy, któ ra po wsta -
∏a tyl ko do ce lów na uko wych, nie ja ko
przy pad kiem otrzy ma li Êmy bar dzo
do brà ku r´ u˝yt ko wà. To ty le z hi sto -
rii ra sy, wy ho do wa nej przez pro fe sor
Lau r´ Kauf man. 

Przy pa trz my si´ z bli ska wspó∏ cze -
sno Êci po lba ra.

To ku ry Êred niej wiel ko Êci, tu ∏ów
no szo ny jest po zio mo, u ko gu ta lek ko
opa da jà cy. No gi Êred niej d∏u go Êci,
˝ó∏ te, u ko gu ta sil nie roz wi ni´ te
ostro gi. Grze bieƒ za wsze po je dyn czy,
Êred niej wiel ko Êci, u ku ry po chy lo ny,
u ko gu ta pro sty, sy me trycz nie wy ci na -
ny. Dzwon ki nie zbyt du ̋ e, za usz ni ce
czer wo ne cza sem z bia ∏y mi plam ka mi.
Dziób Êred nio d∏u gi, lek ko za krzy wio -
ny, ˝ó∏ ty. Oczy po ma raƒ czo we. Upie -
rze nie ob fi te, ale przy le ga jà ce. Bar wa
ku ry: grzbiet i ogon – na ja sno sza rym
tle bar dzo roz rze dzo ne ciem no sza re

prà˝ ko wa nie. PierÊ i brzuch ja sno sza -
re, cza sem ∏o so sio we. Ko gut zde cy do -
wa nie ja Êniej szy grzy wa, sio d∏o, ogon,
skrzy d∏a z wy raê nym ciem no sza rym
prà˝ ko wa niem, sier pów ki ogo -
na na ogó∏ s∏a bo wy kszta∏ co ne. Krót -
ko ubar wie nie po lba rów mo˝ na okre -
Êliç ja ko roz ja Ênio ne ja strz´ bie lub
sre brzy sto ja strz´ bie. Ko gut spra wia
wra ̋ e nie krót kie go i zwar te go, na to -
miast ku ra dzi´ ki d∏u gie mu i buj ne mu
ogo no wi wy da je si´ wy d∏u ̋ o na, co na -
da je jej wy glàd ele ganc kiej wiej skiej
ku ry.

Naj wa˝ niej szà ce chà po lba rów jest
p∏cio znacz noÊç pi sklàt – ko gut ki sà
kre mo we lub ˝ó∏ te, cza sa mi wy st´ pu -
je ja sno sza ry pas na grzbie cie. Kur ki
sà ciem ne, za zwy czaj o wzo rze ku ro -
pa twianym. Cza sem wy st´ pu je nie ty -
po wa bar wa pu chu, nie za le˝ nie jed -
nak od bar wy pu chu kur ki za wsze
ma jà ciem nà brew k´ bie gnà cà od kà -
ta oka do ty ∏u.

Dzi siaj wra ca my do êró de∏, do na tu -
ry, szu ka my zdro wej ˝yw no Êci wy pro -
du ko wa nej eko lo gicz ny mi me to da mi.
Wra ca my te˝ do na szych ro dzi mych
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ras – owiec, Êwiƒ, by d∏a, dro biu, w tym
rów nie˝ ro dzi mych kur – choç by tak
mod nej ostat nio zie lo no nó˝ ki. Czy
jest tu rów nie˝ miej sce dla po lba rów?
Czy ku ra w za my Êle wy two rzo na ja ko
zwie rz´ do Êwiad czal ne spraw dzi si´
ja ko pro du cent eko lo gicz nych ja jek?
Czy ja ko ra sa ro dzi ma na da je si´
do wzbo ga ca nia kra jo bra zu pol skiej
wsi? Wie le py taƒ, ale na su wa si´ tyl ko
jed na od po wiedê  - po lba ry sà ide al nà
ku rà na wiej skie po dwór ka. Po swo ich
przod kach, zie lo no nó˝ kach odzie dzi -
czy ∏y wy jàt ko wy in stynkt ˝e ro wa -
nia – po lba ry, któ re mam w swo jej ho -
dow li za ku pi ∏em ja ko do ro s∏e, rocz ne
pta ki. Na pew no ni gdy wcze Êniej nie
by ∏y na dwo rze – wie dzàc jak za cho -
wu jà si´ ku ry za ku pio ne z fer my, tzw.
de mo bil, przy go to wa ∏em si´ na sie -
dze nie pod Êcia na mi al bo na Êrod ku
po dwór ka, bez ce lo we pod sko ki, pod -
fru wa nia i bie gi, a one wy sz∏y i jak
gdy by ni gdy nic – za cz´ ∏y grze baç
w zie mi, sku baç tra w´. No, pe∏ na nor -
mal noÊç. 

Od zie lo no nó˝ ki od ró˝ nia
je – na ko rzyÊç – wi´k sza ma sa, i co

za tym idzie bar dziej „cy wi li zo wa ne”
za cho wa nie: np. nie no cu jà na drze -
wach, nie la ta jà po ca ∏ej oko li cy...
Rów nie˝ szyb koÊç wzro stu, jak na ra -
s´ ogól no u˝yt ko wà jest bar dzo do bra:
dwu mie si´cz ny ko gu cik po tra fi osià -
gnàç wa g´ oko ∏o ki lo gra ma.

Przy oce nie nie Êno Êci w wa run kach
fer mo wych kszta∏ to wa ∏a si´ ona
na po zio mie oko ∏o 170 sztuk rocz -
nie – w wa run kach wol no wy bie go -
wych mo˝ na by jà jesz cze pod -
nieÊç – mo ̋ e na wet do 200 sztuk?

Je ̋ e li cho dzi o wa lo ry ozdob ne...
Có˝ nie jest to fe niks czy su∏ tan ka,
tyl ko ku ra u˝yt ko wa, ale stad ko prà˝ -
ko wa nych po lba rów na tra wie wy glà -
da bar dzo efek tow nie.

Szko da tyl ko, ˝e po lba ry oprócz ofi -
cjal ne go sta tu su ra sy za cho waw czej
ma jà do dat ko wo nie ofi cjal ny sta tus
ra sy taj nej i nie do st´p nej. Zresz tà ja -
ka to ra sa za cho waw cza, je ̋ e li ni gdy
nie by ∏a obec na w ma so wej ho dow li?
Aka de mia Rol ni cza w Lu bli nie, w∏a -
Êci ciel je dy ne go sta da kur ra sy po lbar,
nie sprze da je pi sklàt, nad wy ̋ ek ho -
dow la nych, ani na wet jaj wy l´ go -

wych – sprze da wa ne sà na to miast ku -
ry i kur cz´ ta „w ty pie po lba ra”, naj -
cz´ Êciej po cho dzà ce z krzy ̋ ów ki z zie -
lo no nó˝ kà. Swo je pta ki zdo by ∏em
„spo so bem”. Ta kie stad ka – kil -
ku – kil ku na stosz tu ko we ma za pew ne
jesz cze pa r´ osób. Czy to wy star czy
do od bu do wy sta da w ra zie – od pu -
kaç – ja kie goÊ nie szcz´ Êcia? Nikt
na AR nie po tra fi∏, a mo ̋ e nie chcia∏
od po wie dzieç na py ta nie dla cze go nie
sprze da jà ma te ria ∏u ho dow la ne go.
Od po wiedê brzmia ∏a: na ra zie nie
sprze da je my. 

Po zo sta je mieç na dzie j´, ˝e to
„na ra zie” nie b´ dzie trwaç w nie -
skoƒ czo noÊç i ta jak ̋ e cen na, nie tyl -
ko z na uko we go punk tu wi dze nia, ku -
ra znaj dzie swo je miej sce na wie lu
wiej skich po dwór kach. 

Ja ro s∏aw Adam War tacz
W pra cy wy ko rzy sta ∏em in for ma cje

uzy ska ne od prof. Nie spo dzie waƒ skie -
go oraz roz pra w´ prof. Lau ry Kauf -

man – Ra sa kur „po lbar”– opu bli ko wa -
nà w „Rocz ni kach Na uk Rol ni czych”
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M∏ody, jeszcze nie w pe∏ni wypierzony kogut. Polbary sà z regu∏y ∏agodne.


