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dRÓB ozdobny

Jitokko

Ji tok ko na pierw szy rzut oka ma jà praw dzi wie zbó jec ki wy glàd, ale to 
ra sa kur o ∏a god nym cha rak te rze, ta kie mi sie -przy lep ki. Przy wià zu jà si´ 
do opie ku nów. Nie szu ka jà kon flik tów z in ny mi ra sa mi kur i nie od da la jà 
si´ zbyt nio od za gród.

Stanis∏aw Roszkowski
Ima mu ra Yasu ta ka

Jednodniowe Jitokko wyklute z jajek otrzymanych w prezencie od prof. Masaokiego Tsudzukiego.  Fot. S. Roszkowski
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W ich oj czyê nie, Ja po nii, ist nie je po -
nad 50 ro dzi mych ras. Kil ka 

z nich ma wspól nà ce ch´ – krót kie no -
gi – za co od po wia da gen Cp. Do krót ko no˝ -
nych za li cza ne sà cha bo, chy ba naj po pu lar -
niej sza ja poƒ ska ra sa, dwu  ogo no we ohi ki 
oraz lo kal na od mia na ko sa mo, zwa na nan -
kin sha mo. Za pew ne z uwa gi na swo jà „krót -
ko no˝ noÊç” na zy wa ne sà te˝ „ja poƒ skim 
pe∏ za czem”. Ji tok ko ja ko je dy ne jed nak 
po sia da jà nie wiel ki czu bek.

Ji tok ko zo sta ∏y uzna ne za po mnik na tu -
ry Ja po nii w 1943 ro ku. War to przy oka -
zji do daç, ˝e na te re nach, gdzie wy st´ pu -
je, ho do wa ny jest rów nie˝ s∏aw ny ptak – sat -
su ma do ri. Wie le wska zu je na to, ˝e oby -
dwie ra sy by ∏y ze so bà krzy ̋ o wa ne. Mó -
wi si´ na wet - kur ki ji tok ko to nic in ne -
go jak sat su ma do ri, ty le ˝e na krót kich 
no gach. Po cho dze nie na zwy ji tok ko jest bar -
dzo in te re su jà ce. Jed na z aneg dot opo wia -
da, ˝e w erze Edo (1603–1867 r.) w∏ad ca 
Sat su ma zle ci∏ swo im ofi ce rom nad zór 
nad far me ra mi. Je den z do wód ców na zy wa∏ 
si´ Ji to. Far me rzy po cz´ sto wa li Ji to swo imi 
kur cza ka mi i wszy scy by li za do wo le ni, 
gdy˝ mi´ so bar dzo im sma ko wa ∏o. Od te -
go cza su ku ry ˝y jà ce na tym te re nie zwa no 
ji tok ko, co zna czy w swo bod nym t∏u ma cze -
niu „kur cz´ ta dla Ji to”. Jak do tàd ji tok ko 
to je dy na od mia na dro biu w Ja po nii, któ rej 
na zwa zwià za na jest z na zwà pro fe sji.

Ra sa Ji tok ko zwy k∏a mieç je den nie wiel -
ki grze bieƒ, ale nie któ rzy przed sta wi cie -
le ob da rze ni sà rów nie˝ bro dà i czu bem. 
Wy st´ pu jà te˝ in ne krót ko no gie od mia ny lo -
kal ne. Jed nà z nich jest typ sha mo ji tok ko 
oraz sha mo spo krew nio ny z ji su ri. W ka˝ -
dym ra zie obec nie za rów no ji tok ko z bro dà 
i krót ki mi no ga mi, jak i z pe∏ nym, d∏u gim 
ogo nem zu pe∏ nie nie dzi wià. Te zmien ne ce -
chy nie ma jà zresz tà wi´k sze go zna cze nia, 
gdy˝   ho dow la jest g∏ów nie na sta wio na 
na pro duk cj´ mi´ sa. W Pre fek tu rze Ka go shi -
ma tych pta ków jest ho do wa nych nie wie le. 
Nie ste ty sà one ze so bà spo krew nio ne i pa -
sjo nu je si´ ni mi je dy nie nie wie lu en tu zja -
stów, a te eg zem pla rze, któ re mo˝ na spo -
tkaç, sà ró˝ ne go po kro ju i ja ko Êci. 

Stan dar do wa ma sa cia ∏a u do ro s∏ych: 
2,6 kg – ko gut, 2,0 kg – ku ra.

Ko lo ry upie rze nia: czar ny, bia ∏y, ku ro pa -
twia ny, z∏o ci sto szyi. 

Ima mu ra Yasu ta ka – Ja po nia

dRÓB ozdobny

Para kurek z hodowli prof. Masaokiego Tsudzukiego.

Kogut Jitokko z hodowli prof. Masaokiego Tsudzukiego.

NIezwykle rzadka odmiana bia∏a. Foto. Mitsuyoshi Totematsu.
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Trzytygodniowy kogucik Jitokko.

Witaj na Êwiecie! Jednodniowe Jitokko wyklute z jajek otrzymanych od prof. Masaokiego Tsudzukiego.                                                  

Dwunastotygodniowy „d∏ugonogi“ kogut Jitokko. Widoczny wyraêny wp∏yw dolewu krwi satsumadori.

Nie cz´ sto ma my oka zj´ od wie -
dziç Ja po ni´, oj czy zn´ wie lu le gen -

dar nych ku rzych ras – od d∏u go ogo-
no wych po czàw szy (ty pu ona ga do rii), a na
bo jo wych (ty pu sha mo) skoƒ czyw szy. 
Wcze Êniej mia ∏em ju˝ epi zo dycz ny kon -
takt z ho dow ca mi ja poƒ ski mi, gdy przy go -
to wy wa li Êmy w wy dawnic twie nu mer spe -
cjal ny o ku rach czu ba tych. Znalaz∏ si´ tam 
bar dzo krót ki ma te ria∏ o je dy nej ja poƒ -
skiej ra sie czu ba tej – ji tok ko – na pi sa -
ny przez Ima mu r´ Yasu ta ka. Pod czas kil ku -
dnio we go po by tu w kra ju kwit nà cej wi Êni 
to w∏a Ênie ra sa ji tok ko in te re so wa -
∏a mnie w spo sób szcze gól ny, po nie -
wa˝ spe cja li zu j´ si´ w ho dow li kur czu ba -
tych.

Pan Yasu ta ka z ch´ cià zgo dzi∏ si´ mi po -
móc. Skon tak to wa∏ mnie z pro fe so rem 
Ma sa okim Tsu dzu kim. Z ko re spon den cji 
e -ma ilo wej, ja kà z nim pro wa dzi ∏em, wy -
da∏ mi si´ bar dzo ˝ycz li wy i sym pa tycz ny. 
Od wie dzi ∏em go oso bi Êcie w Hi ro szi -
mie. Rze czy wi stoÊç prze sz∏a jed nak mo je 
naj Êmiel sze ocze ki wa nia. Spo tka ∏em cz∏o -
wie ka bar dzo po god ne go, od da ne go ,,ku -
rzej spra wie”, co po zwo li ∏o nam na wià -
zaç na tych mia sto wy, ser decz ny kon takt.

Pro fe sor Tsu dzu ki jest ge ne ty kiem i pra -
cu je na cie szà cym si´ du ̋ ym po wa ̋ a -
niem Uni wer sy te cie w Hi ro szi mie. Ho du -
je do ce lów na uko wych wi´k szoÊç ja poƒ -
skich ras kur. Du ̋ o pu bli ku je, tak ̋ e w j´ -
zy ku an giel skim. W swo ich kur ni kach
ma te˝ jed no stad ko (dwie kur ki i ko gu -
cik) ji tok ko. Jest to ra sa bar dzo rzad -
ka rów nie˝ w Ja po nii. 

Sà dz´, ˝e ta bar dzo cie ka wa kur ka mo -
˝e za in te re so waç czy tel ni ków „Wo lie -
ry”, zw∏asz cza ˝e uda ∏o mi si´ prze my -
ciç tro ch´ ja jek ji tok ko do Pol ski, a kil ka
z nich po da ro wa∏ mi w∏a Ênie Pan Tsu dzu ki.

Z ja jek tych wy klu ∏o si´ 12 kur cza -
ków. W chwi li, gdy pi sz´ ten ma te -
ria∏, w mo im kur ni ku bie ga 10 dwu na sto ty -
go dnio wych ji tok ko. Dwa nie ste ty 
nie prze ̋ y ∏y ata ku kok cy dio zy, na któ -
rà to cho ro b´, jak si´ zdà ̋ y ∏em prze ko -
naç, ja poƒ skie ra sy sà bar dzo wra˝ li -
we. Sta ∏o si´ tak, po mi mo po da wa nia pa -
szy za wie ra jà cej kok cy dio sta ty ki. Gdy -
by uda ∏o mi si´ do pro wa dziç to ma ∏e stad -
ko do eta pu roz p∏o do we go i uzy skaç w∏a -
sny przy chó wek, by∏ by to swe go ro dza -
ju ewe ne ment, gdy˝ z mo ich in for ma -
cji wy ni ka, ˝e ji tokko w Eu ro pie do tych -



czas nie wy st´ po wa ∏o. Wiele ja poƒ skich 
ras bar dzo póê no, bo w la tach osiem dzie sià -
tych i dzie wi´ç dzie sià tych ubie g∏e go stu le -
cia, tra fi ∏o na nasz kon ty nent. Bar dzo
cz´ sto pró by roz wi ni´ cia ho dow li na wi´k -
szà ska l´ koƒ czy ∏y si´ fia skiem. Zu pe∏ nie
in ny kli mat, brak wro dzo nej od por no -
Êci na wie le na szych cho rób, nie mo˝ -
noÊç zdo by cia uzu pe∏ nia jà ce go ma te ria ∏u
za ro do we go dla od Êwie ̋ e niakrwi – to
g∏ów ne przy czy ny nie po wo dzeƒ.

Na do da tek w Ja po nii, w ka˝ dej nie mal -
˝e ra sie wy st´ pu je mno goÊç lo kal nych ty -
pów. Do sko na le to wi daç po tych mo -
ich dzie si´ ciu kur cza kach. W∏a Êci wie
nie ma dwóch jed na ko wych eg zem pla -
rzy. Wy glà da na to, ˝e mam czte ry kur ki
oraz ko gu ci ka o „kla sycz nym” wy glà -
dzie. Ta kie, ja kie spo tka ∏em u pro fe so -
ra Tsu dzu kie go, o krót kich no gach,
ale ró˝ nià ce si´ ko lo ry sty kà. Resz ta przy -
-po mi na s∏aw ne sat su ma do rii oraz ji su ri, 
ty le ˝e z nie wiel kim czub kiem i bro dà 
(patrz ar ty ku∏ Ima mu ry Yasu ta ka str. 11).
Jak w opar ciu o ta kie cu da pro wa dziç pra -
c´ ho dow la nà? Nie wiem. CoÊ mi si´ 
wy da je, i˝ b´ d´ co raz cz´st szym go -
Êciem u mo ich ja poƒ skich przy ja ció∏. Cze -
go so bie jak naj bar dziej ˝y cz´.

Dwunastotygodniowa „d∏ugonoga“ kurka
Jitokko.Wyraêny wp∏yw dolewu krwi
satsumadori.

Bia∏a (jedyna), dwunastotygodniowa kurka Jitokko.

Dwunastotygodniowe, krótkonogie kurczaki o klasycznym wyglàdzie. Powy˝ej kurka, na dole kogut.


