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abc hodowcy

Ja strz´ bia toÊç
ubar wie nia u kur

Nie mo˝ na 
pro wa dziç pla no wej 
pra cy ho dow la nej 
bez zna jo mo Êci za sad 
ge ne ty ki. 
Ile˝ to pro ble mów 
spra wia ho dow com 
ko ja rze nie osob ni ków 
w ob r´ bie bar wy 
nie bie skiej!
Podobnie jest 
z odmianà jastrz´biatà.

Stanis∏aw Roszkowski

Doskonale widoczna jastrz´biatoÊç u rasy Plymuth rock. Fot. P. Kalata
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Wie le osób spro wa dza do sko na ∏ej ja ko -
Êci ma te ria∏ ho dow la ny z Za cho -

du Eu ro py. Po pew nym czasie – 
nie trwa to za zwy czaj d∏u ̋ ej ni˝ dwa la ta – sta -
do stop nio wo za tra ca swo je wzor co we ce -
chy. Dzi wi my si´: dla cze go przy ko ja rze niu nie -
bie ski x nie bie ski, wy cho dzi czar ny?Po dob -
nie jest z po t´˝ nà gru pà kur ja strz´ bia tych. Ni -
by ro dzi ce ma jà pi´k ne prà˝ ko wa -
nie piór, ale ju˝ u po tom stwa ta re gu lar noÊç za -
ni ka. Efekt jest ta ki, ˝e pr´ dzej
czy póê niej re zy gnu je my z ho dow li od mian
nie bie skich i ja strz´ bia tych.
A wca le tak nie mu si byç!

Nie ste ty pol ska na uka nas nie roz piesz -
cza. Je ̋ e li ju˝ po ja wia jà si´ pu bli ka cje z za kre -
su ge ne ty ki, to na pi sa ne sà zbyt trud nym j´ zy -
kiem, naj cz´ Êciej nie zro zu mia ∏ym dla prze ci´t -
ne go mi ∏o Êni ka pta ków. Ma te ria∏ ten jest pró -
bà „opo wie dze nia” 
tych trud nych za gad nieƒ z punk tu wi dze nia ho -
dow cy. Nie ukry wam, ˝e przez kil ka 
∏ad nych lat „uczy ∏em si´” ho dow li pta -
ków w ob r´ bie tych dwóch grup ge ne tycz -
nych i by ∏a to bar dzo mo zol na i trud na na uka.

Dla uprosz cze nia przyj mij my, ˝e ku ry ja -
strz´ bia te sà ku ra mi czar ny mi, ty le ˝e z po -
przecz ny mi, bia ∏y mi prà˝ ka mi (prze rwa -
mi). W rze czy wi sto Êci wy st´ pu jà rów -
nie˝ prà˝ ko wa nia na in nych t∏ach, na przy -
k∏ad ˝ó∏ tym lub czer wo nym (patrz zdj´ cie
ni˝ej). 

Na czym wi´c po le ga ja strz´ bia toÊç? Po le -
ga ona na tym, i˝ pió ro po dzie lo ne jest na 

mniej lub bar dziej re gu lar ne pa ski, a te pa ski 
sà ge ne ro wa ne przez gen „ja strz´ bia to -
Êci”, ozna cza ny w li te ra tu rze sym bolem „B”, 
któ ry wy ha mo wu je od k∏a da nie si´ czar ne -
go barw ni ka w okre Êlo nych miejscach
piór. W Niem czech, gdy pa ski te sà wà skie i re -
gu lar ne, mó wi si´ wte dy o od mia nach prà˝ ko -
wa nych. Ja ko do sko na ∏y przy k∏ad mo˝e tu po -
s∏u ̋ yç ra sa ply mo uth rock (patrz zdj´ cie).

Na to miast w przy pad ku pr´ go wania 
mniej re gu lar ne go mó wi my o ja strz´ bia to -
Êci. Dla czy sto Êci wy wo du zo staw my jed -
nak od mia ny prà˝ ko wa ne, a tym bar -
dziej na ˝ó∏ tym lub czer wo nym tle i skon cen -
truj my si´ na bar wie czar nej. 

Trze ba ko niecz nie do daç, ˝e w przy pad -
ku ge nu ja strz´ bia to Êci ma my do czy nie -
nia z pew nà wy jàt ko wo Êcià, a mia no wi cie 

jest on sprz´ ̋ o ny nie ro ze rwal nie z p∏cià.
Co to ozna cza? Dzie dzicz na jed nost ka po wo -
du jà ca wy st´ po wa nie tej ce chy znaj du -
je si´ w chro mo so mie X. Dwa chro mo so -
my XX ma jà ko gu ty (sam ce), na to miast je -
den X ku ry (sa mi ce). Po je dyn cza ko pia ge nu 
ja strz´ bia to Êci pro wa dzi do po wsta nia sze ro -
kich czar nych pa sków oraz wà skich bia ∏ych. 
Gdy ten gen mamy w dwóch ko piach (ko gu -
ty), wy st´ pu jà ce na prze mian ciem ne i bia ∏e pa -
ski (prà˝ ki) sà rów ne. W prak ty ce ozna -
cza to, ˝e ko gu ty sà „ja Êniej sze”, na tomiast 
ku ry „ciem niej sze”. Zda rza jà si´ jed nak przy -
pad ki, ˝e ko gu ty sà rów nie „ciem ne” jak ku -
ry. W ta kim przy pad ku ozna cza to po sia da -
nie przez ko gu ta jed ne go (po dob nie jak 
u ku ry), a nie dwóch ko pi ge nu ja strz´ bia to -
Êci. Ta kie „ciem ne” ko gu ty w ˝ad nym wy pad -

M∏oda kura Plymuth rock z hodowli W. Deteringa. Fot. S. Roszkowski

Czubatka polska bursztynowa. Fot. S. Roszkowski



ku nie na da jà si´ do dal szej pra cy ho dow la -
nej, nie sà bo wiem „czy ste” ge ne tycz nie.

Ma to swo je prze ∏o ̋ e nie na wy glàd pi -
sklàt. Na wet u jed no dnio wych kur cza ków 
mo˝ na od ró˝ niç p∏eç. Ko gu ty ma jà du ̋ à, ja -
snà „krop k´” na g∏o wie, ja sny puch i ja sne 
pier si. Kur ki na to miast ciem ny puch, ciem -
ne pier si i nie wiel kà ja snà plam k´ na g∏o wie. 
Kur ki ma jà te˝ ciem ne no gi oraz dziób 
– skàd wnio sek, ˝e gen ja strz´ bia to Êci uwi -
dacz nia si´ nie tyl ko w ry sun ku piór, 
ale te˝ i w in nych cz´ Êciach cia ∏a. Gen ja strz´ -
bia to Êci ge ne ru je tak ̋ e bar w´ oczu. 
Oka zu je si´, ˝e ta kie pta ki ma jà za wsze 
oczy po ma raƒ czo wo czer wo ne, a˝ do czer wo -
nych, a w przy pad ku kur bo jo wych tak ̋ e per -
∏o we. Nie spo ty ka si´ pta ków o brà zo -
wych oczach. 

Jak wi´c wi daç, po szcze gól ne ge ny wza jem -
nie si´ prze ni ka jà.

Zaj mij my si´ te raz prak tycz nà cz´ Êcià za -
gad nie nia. Przy po mi nam, ˝e po ru sza my si´, 
dla ja sno Êci wy wo du, w ob r´ bie czar nej bar -
wy piór. Bar dzo in te re su jà ce jest ko ja rze -
nie pta ków ja strz´ bia tych i czar nych, w za le˝ -
no Êci od p∏ci.

Czar ny ko gut x ja strz´ bia ta ku -
ra (patrz rys. I)

Ko gut nie wno si ̋ ad nej ko pi ge nu ja strz´ bia -
to Êci. Na to miast ku ra, u któ rej wy st´ pu je je -
den chro mo som X, wno si tyl ko jed nà 
je go ko pi´. W wy ni ku ta kie go krzy ̋ o wa -
nia wszyst kie kur ki nie b´ dà ja strz´ bia te, 
po nie wa˝ ich chro mo som X mo ̋ e po cho -
dziç wy ∏àcz nie od oj ca, a ten, jak wia do mo,
by∏ czar ny. Nie mia∏ wi´c ta kie go ge nu. 
W przy pad ku ko gut ków, któ re przy po mnij -
my ma jà dwa chro mo so my XX, je den 
z nich po cho dzi od ja strz´ bia tej mat ki, a dru -
gi od czar ne go ko gu ta. Nie ma jà wi´c dwóch
chro mo so mów ja strz´ bia tych, lecz je den,
a przez to sà mie szaƒ ca mi. Do dal szych krzy -
˝ó wek, któ rych ce lem jest uzy ska nie czy ste -
go ja strz´ bia te go sta da, po win no si´
u˝y waç wy ∏àcz nie ko gu tów „czy stych” 
ge ne tycz nie, po sia da jà cych dwa ge ny ja strz´ -
bia te. Aby do te go dojÊç, trze ba w umie j´t -
ny spo sób pro wa dziç ko lej ne krzy ̋ ów ki.

Ja strz´ bia ty (czy sty) ko gut x czar na ku -
ra (patrz ry s. 2)

Zu pe∏ nie ina czej przed sta wia si´ sy tu -
acja, gdy ma my do dys po zy cji czy ste go ja strz´ -
bia te go ko gu ta i czar nà ku r´. Wte dy
ca ∏e po tom stwo wy cho dzi ja strz´ bia te, przy 
czym ko gu ty sà zno wu mie szaƒ ca mi, 
a wi´c po sia da jà je dy nie je den gen ja strz´ bia to -

Êci na jed nym chro mo so mie X, na to -
miast na dru gim chro mo so mie X, gen 
czar ny. Kur ki, jak ju˝ by ∏a mo wa po wy -
˝ej, otrzy mu jà za wsze w spad ku gen ja strz´ bia -
to Êci z chro mo so mem X. 

Ja strz´ bia ty (mie sza ny) ko gut x ja strz´ -
bia ta ku ra (Patrz ry s. 3)

W ta kim przy pad ku otrzy ma my za rów -
no czy ste, jak i mie sza ne ko gu ty ja strz´ bia -
te. Ku ry na to miast b´ dà w po ∏o wie ja strz´ bia -
te, po nie wa˝ oj ciec do jed ne go chro mo so -
mu mia∏ przy po rzàd ko wa ny gen ja strz´ bia to -
Êci, a w po ∏o wie czar ne, gdy˝ do dru gie -
go chro mo so mu mia∏ przy po rzàd ko wa ny
gen czar ny.

Ja strz´ bia ty (czy sty) ko gut x ja strz´ bia -
ta ku ra (patrz ry s. 4)

Jest to naj bar dziej po ̋ à da ne ze sta wie nie. 
Za rów no ku ry sà tu ja strz´ bia te, jak i czy sto 
ja strz´ bia te ko gu ty. 

Mam na dzie j´, ˝e po wy˝ szy ar ty ku∏ uÊwia -
do mi nie któ rym ho dow com skàd te przy -
kre nie spo dzian ki w ich ho dow li. Nie wy star -
czy bo wiem ku piç gdzieÊ ja strz´ bia tà ku r´ 
i skrzy ̋ o waç jà z ja kimÊ ja strz´ bia tym ko gu -
tem. Pla no wa pra ca ho dow la na wy ma ga 
wie lu lat cier pli wo Êci i uczy po ko ry. Sam, 
cho cia˝ ho du j´ od mia ny nie bie skie i ja strz´ bia -
te od lat, mam Êwia do moÊç, jak du ̋ o mu -
sz´ si´ jesz cze na uczyç. Ostat nio ma -
rzy mi si´ wy ho do wa nie od mia ny czu bat ki pol -
skiej bursz ty no wej.

W tym przy pad ku mam do czy nie nia nie tyl -
ko z ge na mi uwa run ko wu jà cy mi ja strz´ bia -
toÊç w ob r´ bie czar nej bar wy, ale 
do dat ko wo jesz cze trze ba w∏à czyç do 
„pro gra mu” in ne ge ny wa run ku jà ce bar w´ 
˝ó∏ tà lub czer wo nà (Patrz zdj´ cia na 
str. 51). Na ra zie wy ni ki sà mi zer ne. 
WÊród pi´ç dzie si´ ciu od cho wa nych kur cza -
ków nie ma prak tycz nie dwóch jed na ko -
wych. Ale tak za wsze jest na po czàt ku, ̋ e je dy -
nie kil ka pro cent po pu la cji prze ja wia po ̋ à da -
ne ce chy. Jak b´ dzie w na st´p nych la tach? Zo -
ba czy my!

Sta ni s∏aw Rosz kow ski

Przy pi sa niu ni niej sze go opra co wa nia ko rzy -
sta ∏em z na st´ pu jà cych êró de∏.

1. Es ther Ver ho ef, Add Rijs – Kip p nen En cy -
klo pe die.

2. Frank Pe sch ke, Fritz Schoene – Ama tor -
ska Ho dow la Kur.

3. Eber hard Fritzsch - Ge flüege Za itung.
4. Mi cha el von Lut twitz – Ge flüge Bor se.
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