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Ja poƒ ski wy raz mi no hi ki po wsta∏ przez po ∏à cze nie dwóch s∏ów, któ re
cel nie i w bar dzo „ja poƒ ski” spo sób cha rak te ry zu jà wy glàd pi´k nej ku -
ry o tej na zwie. Mi no ozna cza prze ciw desz czo wà pe le ry n´ wy ko na -
nà ze s∏o my ry ̋ o wej, a hi ki (od hi ku) –  cià gnàç si´. Mi no to tak ̋ e okre -
Êle nie na opa da jà ce pió ra grzbie to we (na zy wa ne cza sem bocz ny -
mi), któ re „cià gnà si´ po zie mi”. Na przy k∏ad na drze wo ry tach z okre -
su Edo (1600-1867) od cza su do cza su po ja wia jà si´ po sta cie ubra -
ne w ta kie w∏a Ênie na stro szo ne „pió ra” ze s∏o my ry ̋ o wej.
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DRÓB ozdobny

Jak po wsta ∏a mi no hi ki?

Naj praw do po dob niej „ro dzi ca mi” mi -
no hi ki by ∏y sha mo i shõko ku. Dzi´ -

ki na tu ral nej od wa dze bo jo we ku ry sha mo by -
∏y w sta nie pod po rzàd ko wy waç so bie in -
ne osob ni ki w sta dzie. Po wsta ∏y ró˝ no ra -
kie krzy ̋ ów ki tej ra sy, zwa ne sha mo oto -
shi. Mo˝ na so bie wy obra ziç, ˝e wÊród sha -
mo oto shi by ∏y tak ̋ e ta kie, któ re po cho dzi -
∏y z wy mie sza nia krwi tej nie zwy k∏ej ku ry bo jo -
wej z nie po rów ny wal nie ∏a god niej szà shõko -
ku. Oczy wi Êcie przez te go ro dza ju na tu ral -
nà krzy ̋ ów k´ nie po wsta ∏y mi no hi ki w for -
mie, ja kà dziÊ zna my. Wspó∏ cze sna ra sa jest wy -
ni kiem wy si∏ ku ów cze snych ho dow -
ców kur, któ rzy, przez prze my Êla nà se lek -
cj´, do pro wa dzi li do jej dzi siej sze go wy glà du.

Po nie wa˝ nie za wsze uda je si´ kon kret -
nie i pre cy zyj nie usta liç, kie dy i jak na ro dzi -
∏a si´ da na ra sa (w tym tak ̋ e i ta), od wo ∏u je -
my si´ do pierw sze go do wo du ist nie nia ku -
ry zwa nej dziÊ mi no hi ki – ta blic ge ne alo gicz -
nych za miesz czo nych w opra co wa niu Ma -
edy To shi ta mie go: „Sys tem Kla sy fi ka cji Kur Do -
mo wych” (jap. Kin pu zu kai) z po ∏o -
wy XIX w. Na pod sta wie te go opra co wa -
nia mo˝ na stwier dziç bez naj mniej szych wàt pli -
wo Êci, ˝e w okre sie upad ku sio gu na tu (po ∏o -
wa XIX w.) ku ry te osià gn´ ∏y ju˝ pe∏ ny roz -
wój. Przed sta wio ne w ksià˝ ce Ma edy bia ∏o -
-czar ne osob ni ki, w Pol sce okre Êla ne ja ko sre -
brzy ste lub srebr ne (w Ja po nii zwa ne shi ro za -
sa), urze ka jà swà uro dà. 

Co wi´ cej, w jed nym z opra co waƒ z koƒ -
ca lat osiem dzie sià tych XIX w. („Prze wod -
nik po ho dow li kur”, jap. Yõkei no shio ri) znaj -
du je si´ opis ku ry na zwa nej mi hi ki ji do ri, ∏u dzà -
co po dob ny do cha rak te ry styk dzi siej szych mi -
no hi ki: „Pió ra grzbie to we opa da jà ku zie mi, pió -
ra po dob ne do mi no zaÊ cià gnà si´ (hi ki) po zie -
mi na ok. 35 cm d∏u go Êci. D∏u goÊç piór ogo -
na oscy lu je w gra ni cach 90 cm. Ich grze -
bieƒ ma kszta∏t „orze cha w∏o skie go”. Li czeb -
noÊç ho do wa nych mi no hi ki nie jest nam zna -
na, ale z opo wia daƒ lu dzi, któ rzy pa mi´ ta li tam -
te cza sy, wy wnio sko wa no, ˝e nie by ∏a to ku -
ra ho do wa na po wszech nie. 

Póê niej, z po wo du pre sji, ja kà na ku ry ja poƒ -
skie wy war ∏o spro wa dza nie za chod -
nich ras w cza sie otwie ra nia Ja po -
nii na Êwiat po 1868 r., rów nie˝ mi no hi ki ule -
g∏y de ge ne ra cji. Kry tycz nym mo men tem by -

∏y jed nak do pie ro la ta po Dru giej Woj nie Âwia -
to wej, kie dy to oka za ∏o si´, ˝e ra sa ta jest bli -
ska wy gi ni´ ciu.

Cha rak te ry sty ka syl wet ki
Mi no hi ki to przede wszyst kim mi no, czy -

li d∏u gie pió ra grzbie to we opa da jà ce po obu bo -
kach. Przyj mu je si´, ˝e po win ny one koƒ ców -
ka mi  do ty kaç zie mi. Od mia ny barw to:
shõjõ (cy no ber – czer wieƒ z do miesz kà ˝ó∏ -
ci, czar ny ogon), aka za sa, przy po mi na jà ce na -
sze umasz cze nie ku ro pa twia ne (czer -
wieƒ, czar ny ogon), go iro („pi´ cio barw ne”, bia -
∏a szy ja i grzbiet, czar ny brzuch i ogon), shi ro za -
sa, a wi´c na sze sre brzy ste (bia ∏a szy ja, czar no -
-bia ∏y grzbiet, czar ny brzuch i ogon), shi ro (jed -
no li cie bia ∏e).

Je Êli cho dzi o wiel koÊç, to zda rza jà si´ za -
rów no osob ni ki od po wia da jà ce wy mia ra -
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mi sha mo, jak i ta kie, któ rym bli ̋ ej do shõko -
ku. Po sia da jà tak ̋ e za le ty i wa dy cha rak te ry -
stycz ne dla obu tych ras, jed nak ostat nio mo˝ -
na ju˝ zo ba czyç du ̋ e eg zem pla rze z pi´k ny -
mi pió ra mi grzbie to wy mi i ogo no wy -
mi, co mo˝ na uznaç za zna czà cy po st´p w ho -
dow li.

W tym miej scu na le ̋ y si´ czy tel ni ko wi wy ja -
Ênie nie, któ re jest uza sad nio ne w∏a Êci -
wie przy opi sy wa niu ka˝ dej orien tal nej, nie tyl -
ko ja poƒ skiej ra sy kur.  Na sza za chod nia kul tu -
ra, a zw∏asz cza spo sób my Êle nia za szcze pio -
ny nam przez ho dow ców nie miec kich, ka -
˝e nam wszyst ko kla sy fi ko waç i ujed no li -
caç. Stàd je den i po wszech nie obo wià zu jà -
cy stan dard da nej ra sy, któ ry bar dzo pre cy zyj -
nie okre Êla, ja kie ce chy po win na mieç da na ra -
sa czy od mia na barw na. Je ̋ e li jest mo -
wa, na przy k∏ad o sha mo, to stan dard uwzgl´d -
nia tyl ko je den typ grze bie nia, po da je pre cy zyj -
nie wa g´ i wszyst kie in ne szcze gó ∏y bu do -
wy. Nic ta kie go na to miast nie wy st´ pu je w Ja -
po nii, gdzie wÊród ji tok ko, sat su ma do rii czy ja -
kiej kol wiek in nej ra sy wy st´ pu je ca ∏y sze -
reg ró˝ nych lo kal nych ty pów, po dyk to wa ny gu -
sta mi in dy wi du al nych ho dow ców. W swo -
jej mi ni ho dow li mam dwa eg zem pla rze sat su -
ma do rii z nie wiel kim czub kiem, któ re wy klu -
∏y si´ z ja jek przy wie zio nych z Ja po nii, a opi sa -
nych ja ko ji tok ko. I co naj cie kaw sze, w kra -
ju kwit nà cej wi Êni nikt nie rwie so bie z te go po -
wo du w∏o sów z g∏o wy. Wr´cz prze ciw -
nie – pie l´ gnu je takà ró˝ no rod noÊç. 

Ale wróç my do mi no hi ki
Naj d∏u˝ sze pió ra ogo no we (ste rów ki du -

˝e) do cho dzà do 90 cm. Zda rza jà si´ co praw -
da jesz cze d∏u˝ sze, ale tak d∏u gie pió ra uwa ̋ a -
ne sà obec nie za za chwia nie rów no wa gi, któ -
rà po win na cha rak te ry zo waç si´ syl wet -
ka tej ku ry. Ho dow cy ja poƒ scy od pew ne -
go cza su pre fe ru jà so lid nà, har mo nij nà li -
ni´ upie rze nia o umiar ko wa nej d∏u go -
Êci piór. Zda rza jà si´ oka zy, któ rych pió ra ogo -
no we po wie wa jà jak wstà˝ -
ki, ale nie jest to celem wi´k szo Êci ho dow ców.

Ogon jest d∏u gi i pe∏ ny. Utrzy mu -
je si´ pod kà tem oko ∏o 25 stop ni i sty -
ka si´ z grzbie tem. Kàt usta wie nia piór ogo no -
wych jest wi´k szy u m∏o dych, ˝wa wych osob -
ni ków, któ re utrzy mu jà go wy so ko. Po up∏y -
wie dwóch, trzech lat buj nie roz wi ja jà si´ pió -
ra ogo no we, wi´c kàt si´ zmniej sza. Ku ry ma -
jà ju˝ mniej ener gii, wi´c ich syl wet ka zmie -
nia si´ na bar dziej „sta tycz nà”. Ge ne ral -
nie, wszyst kie ku ry d∏u go ogo no we do pie -

ro z up∏y wem cza su po ka zu jà swo je wdzi´ -
ki. Po win no si´ je sma ko waç jak sta re wi -
no, czym star sze tym lep sze. 

Po nie wa˝ naj wa˝ niej szym za da niem ho dow -
cy, dla za cho wa nia pi´k ne go wy glà du
mi no hi ki, jest utrzy ma nie rów no wa gi mi´ -
dzy d∏u go Êcià piór ogo no wych (ste ró -
wek) a bocz-nych, w przy sz∏o Êci, wraz z po -
wi´k sza niem si´ piór grzbie to wych, wa˝ ne b´ -
dà te˝ wy si∏ ki na rzecz „upi´k sze nia” piór ogo -
no wych i ste ro wych.

Pió ra lan ce to wa te (szyj ne) sà buj ne, po kry -
wa jà ra mio na ku ry, opa da jàc po obu stro -
nach cia ∏a. Pió ra bocz ne przy po mi na jà o po kre -
wieƒ stwie tych ku r z shõko ku. W za le˝ no -
Êci od eg zem pla rza, pió ra bocz ne oscy lu -
jà w gra ni cach od 35 do 40 cm. Daw niej ho do -
wa no osob ni ki, któ re cià gn´ ∏y za so bà pió ra na -
wet me tro wej d∏u go Êci!

Ku ry te cha rak te ry zu jà si´ nie wiel kà g∏o -
wà o wy raê nie za okrà glo nym kszta∏ cie. Czasz -
ka jest tro ch´ wy pu k∏a  nad okiem, a sa -
me oczy sà ja sne i po ∏y skli we. Do da jà wy glà do -
wi tej ku ry za ci´ to Êci ty po wej dla bo jo wej sha -
mo. Ma∏ ̋ o wi na uszna i dzwon ki sà ma ∏e, czer -
wo ne go, „ru mia ne go” ko lo ru. No gi sà zwy -
kle ˝ó∏ te.

Do nie daw na stan dar do wym grze bie -
niem u mi no hi ki by∏ „orze szek” lub grze -
bieƒ trój p∏at ko wy, lecz ostat nio si´ to zmie -
nia – do ∏à czo no do nich trze ci typ grze bie -
nia: sa ka zu ki (dos∏. „czar ka do sa ke”), zwa -
ny te˝ „ma sel nicz kà”. Po nie -
wa˝ jest to kszta∏t, któ ry nie wy st´ pu je u ˝ad -
nych in nych kur ja poƒ skich, mo˝ na od wo -
∏aç si´ do s∏ów pa na Mu ra mat su, któ re mu po -
Êwi´ ci my nie co póê niej wi´ cej uwa gi: „W mo -
im re gio nie ho do wa neod daw na mi no hi ki cha -
rak te ry zo wa ∏y si´ orzesz ko wa tym grze bie -
niem, ale po cho dze nie tej dzie dzicz nej ce -
chy nie by ∏o ja sne. Po za tym zda rza ∏y si´ tyl -
ko grze bie nie trój p∏at ko we – nic wi´ -
cej. Gdy po ja wi∏ si´ grze bieƒ wkl´ s∏y, pe -
wien sta ru szek w mo jej oko li cy po wie dzia∏ po -
dob no: czer wo ne ku ry (shõjõ mi no hi ki) bar -
dzo lu bià sa ke – dla te go mu szà mieç czar k´, ̋ e -
by z niej piç!”. Jest to gra s∏ów, po nie -
wa˝ shõjõ – ko lor cy no bru jest jed no cze -
Ênie wy ra zem ozna cza jà cym oran gu ta -
na oraz... oso b´ nie stro nià cà od moc nych trun -
ków. Opi sa ny grze bieƒ w kszta∏ cie czar ki po -
wsta∏ naj praw do po dob niej z grze bie nia ty -
pu orzesz ko we go, w Êrod ku któ re go za cz´ -
∏o bra ko waç tkan ki – zro bi∏ si´ wkl´ s∏y.
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Mitsuo Satake z kogutem minohiki o barwie
shouyou (cynober).

Jiro Yagi w swoim kurniku. Fot. S. Roszkowski

Hodowca minohiki i chabo Kenji Kimata.
Fot. S. Roszkowski
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Sa micz ki mi no hi ki cha rak te ry zu jà si´ lek -
kà syl wet kà. Pió ra ma jà wà skie, smu k∏e i re la -
tyw nie d∏u gie, zw∏asz cza ste rów ki. Ich uro -
da jest tak ̋ e wa run kiem uda nej ho dow li.

Je ̋ e li nie bie rze my pod uwa g´ kszta∏ tu grze -
bie nia, czy Êred niej wa gi ku ry, to cz´ sto zda -
rza si´, ˝e mi no hi ki by wa my lo na z to ten -
ko. Jed nak mi no hi ki od ró˝ nia si´ sze rzej roz sta -
wio ny mi no ga mi, i szer szy mi pió ra mi ogo no -
wy mi. Mo˝ na te˝ po rów naç ogo ny mi no hi -
ki i to ten ko. Ogon tej pierw szej ku ry jest oko -
∏o pó∏ to ra ra za szer szy.

Ho dow la
Po dru giej woj nie Êwia to wej, gdy mi no hi -

ki by ∏y na kra w´ dzi wy gi ni´ cia, na szcz´ -
Êcie zna leê li si´ ho dow cy, któ rzy przy wró ci -
li je do ˝y cia. Wie lu z nich ca∏ ko wi cie po Êwi´ ci -
∏o si´ fak tycz ne mu wskrze sze niu tej pi´k nej ra -
sy. Dzi´ ki nim dziÊ znów mo ̋ e my po dzi -
wiaç eg zem pla rze, któ rych pió ra dum nie su -
nà po zie mi. To, ˝e znów uda ∏o im si´ zy -
skaç przy do mek „mi no ta re” – dos∏. „(ku -
ry) o wi szà cych pió rach bocz nych”, w bar -
dziej ko lo kwial nym wy da niu: „s∏o mo -zwi -
sy” – sta- no wi dla ho dow ców po wód do ra do -
Êci. Tym nie mniej wcià˝ jesz cze po trzeb -
ne sà wi´k sze wy si∏ ki, aby od two rzyç d∏u -
gie i pi´k ne pió ra, któ ry mi ku ry tej ra sy szczy ci -
∏y si´ przed la ty – w okre sie naj wi´k szej Êwiet -
no Êci. Starania te sà czy nio ne zw∏asz -
cza w Êrod ko wej Ja po nii (re gion Chùbu).

Oso bà, któ ra w∏a snym wy si∏ kiem stwo rzy -
∏a pierw sze „no wo cze sne” mi no hi -
ki, by∏ pan Mu ra mat su Mit suy uki. Co praw -
da uda ∏o mu si´ wy ho do waç wie le eg zem pla -
rzy „za jed nym ra zem”, ale nie po lep szy∏o
to ich cha rak te ry sty ki. Pan Mu ra mat su w na st´ -
pu jà cy spo sób opi sa∏ prze d∏u ̋ a nie grzbie to -
wych piór (mi no), któ re sà zna kiem roz po -
znaw czym mi no hi ki: „Sam dla pre cy zji i wy go -
dy wy my Êli ∏em okre Êle nie „bocz na s∏o ma”, któ -

re od no si si´ za rów no do piór ro snà -
cych przy grzbie cie, jak i re la tyw nie krót szych, za -
czy na jà cych si´ u na sa dy uda, któ re opa da -
jà ku zie mi. Przez pierw sze kil ka lat scho wa -
ne sà one pod skrzy d∏em i nie wi daç ich z ze -
wnàtrz, ale wraz ze zna czà cym wzro stem i up∏y -
wem cza su za czy na jà wy sta waç i opa daç ku zie -
mi. Zda rza jà si´ osob ni ki, któ rym ro Ênie ta -
ka „bocz na s∏o ma” oraz ta kie, któ re sà jej po zba -
wio ne. Ma ∏o jest eg zem pla rzy, któ re mia ∏y by du -
˝o te go ro dza ju piór, ale po nie wa˝ u nich wy st´ pu -
je tak ̋ e sil na ten den cja do roz ro stu piór ogo no -
wych, bar dzo je so bie ce ni´.”

Po rów nu jàc pi skl´ ta mi no hi ki do in -
nych ras ja poƒ skich, mo ̋ e my stwier -
dziç, ˝e sà one nie tyl ko s∏ab sze, ale i nie co bar -
dziej po dat ne na kok cy dio z´. Dla te -
go te˝, aby unik nàç in fek cji oocy sto wej, war -
to jest pro wa dziç ho dow l´ m∏o dych osob ni -
ków w wa run kach za mkni´ tych, a naj le -
piej w czy stych, wy sy pa nych pia skiem i na s∏o -
necz nio nych wo lie rach. 

O „de li kat no Êci” mi no hi ki mo g∏em si´ prze -
ko naç oso bi Êcie. Z prze my co nych z Ja po nii ja -
jek wy klu ∏o si´ sie dem kur cza ków. Trzy z
nich nie ste ty z ich pa d∏o w wie ku czte -
rech, pi´ ciu ty go dni, po mi mo te go, ˝e pa sza ja -
kà po da wa ∏em swo je mu przy chów ko wi za -
wie ra ∏a kok cy dio sta ty ki. Nie po skut ko wa -
∏o te˝ pra wie na tych mia sto we po da nie bay -
kox -u.

Mi no hi ki, któ re po sia dam sà je dy ny mi eg -
zem pla rza mi w Pol sce. W Eu ro pie Za chod -
niej, je ̋ e li sà ho dow cy tej ra sy, to za pew ne bar -
dzo nie licz ni. Przed kil ko ma la ty ho do -
wa∏ je na pew no Nie miec Knut Re ader. Ostat -
nio jed nak o je go mi no hi ki jest jak by mniej s∏y -
chaç. Po wód jest pro sty. Nie mo˝ na pro wa -
dziç pla no wej pra cy ho dow la nej w opar -
ciu o kil ka im por to wa nych z Ja po nii eg zem pla -
rzy. Bez do p∏y wu Êwie ̋ ej krwi, bra ku mo˝ li wo -
Êci krzy ̋ o wa nia z in ny mi ro dzi my mi ra sa -

mi, sta do co raz bar dziej sta je si´ zde ge ne ro wa -
ne. Dla te go te˝ swo jà przy go d´ z mi no hi -
ki na ra zie trak tu j´ tyl ko i wy ∏àcz nie na za sa -
dach cie ka wost ki. No, chy ba ˝e b´ -

d´ mia∏ mo˝ li woÊç sys te ma tycz ne go od wie dza -
nia Ja po nii. Szcze rze mó wiàc, nie mia∏ -
bym nic prze ciw ko te mu.

Nie ukry wam, ˝e po sia dam o wie le wi´ -
cej wia do mo Êci o tej pi´k nej ra sie kur. Na uwa -
g´ za s∏u gu je choç by prze Êle dze nie ró˝ -
nych, spo ty ka nych w tej ra sie ro dza jów grze -
bie nia. Nie sa dz´, aby prze ci´t ne go pol skie -
go ho dow c´ zbyt nio to fa scy no wa ∏o. Za in te re -
so wa nych za pra szam do za ku pu wy da nia spe -
cjal ne go Wo lie ry - „Ku ry Orien tal -
ne”, gdzie mi no hi ki, po dob nie jak i sze reg in -
nych ras, zo sta nie opisane bar dziej szcze gó ∏o -
wo. Je ̋ e li wspo mi nam jed nak w tym opra co -
wa niu o wie lu cie ka wost kach i szcze gó -
∏ach zwià za nych z ho dow là tej prze pi´k nej ra -
sy kur, to ra czej w kon tek Êcie po ka zu jà -
cym, w jak ró˝ ny spo sób pod cho dzi my do ho -
dow li kur my, Eu ro pej czy cy i na si ja poƒ scy ko -
le dzy.

W Ja po nii mi no hi ki to ra sa kul to -
wa. 30 sierp nia 1940 r. zo sta ∏a ofi cjal nie uzna -
na w Ja po nii za ˚y wy Po mnik Przy ro -
dy. Prócz niej ta kie go „wy ró˝ nie nia” do stà pi -
∏o je dy nie 18, spo Êród po nad 50, ku -
rzych ras ho do wa nych w Ja po nii.

Przy pi sa niu ni niej sze go opra co wa nia ko rzy sta -
∏em g∏ów nie ze êró de∏ ja poƒ skich, któ re pil nie prze -
glà da∏ stu dent ja po ni sty ki na Uni wer sy te cie War -
szaw skim J´ drzej Greƒ. Wie le wia do mo Êci zdo by -
∏em te˝ pod czas mo jej wy prawy do Ja po nii na prze -
∏o mie ma ja i czerw ca 2006 ro -
ku. Mam te˝ ju˝ pierw sze do Êwiad cze nia wy nie sio -
ne z w∏a snej ho dow li.
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Kogut minohiki shoujou (cynober). Fot. Mitsuyoshi Tatematsu

M∏oda kurka minohiki shoujou (cynober) z mojej
hodowli. Fot. S. Roszkowski


