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ABC hodowcy

Ku ry szur pa te
(lokowane)

Ma rek ¸a baj

Kurka rasy kochin karze∏ek lokowany – typ wystawowy. Du sza jest ta ka sa ma 
u wszyst kich ˝y wych stwo rzeƒ,
cho cia˝ w∏o ̋ o na w ró˝ ne cia ∏a.

Hi po kra tes

Ho dow cy bar dzo ró˝ nie na zy wa -
jà ku ry szur pa te. Cza sem k´ dzie -
rza we, tak jak zwà nie któ re ra -
sy ka nar ków kszta∏t nych, nie kie -
dy fry zo wa ne, by wa jà te˝ okre Êla -
ne ku ra mi lo ko wa ny -
mi bàdê po pro stu we∏ ni sty -
mi. Ku ry te wy glà da jà tak, jak -
by zo sta ∏y wy cià gni´ te ty -
∏em za no gi z li siej no ry. Jed -
ni uwa ̋ a jà je za pi´k ne, in ni prze -
ciw nie. Twier dzà, i˝ sà okrop -
ne. Rzecz gu stu i upodo baƒ ho -
dow la nych. Mnie za chwy ca -
jà. Szcze gól nie czu bat ki pol -
skie fry zo wa ne sà prze Êlicz ne.
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1. Wpro wa dze nie
Jak zmie nia jà si´ upodo ba nia, nie -

chaj Êwiad czy wy ci nek z nie zwy k∏ej ksià˝ -
ki: „Ku ry swoj skie”, au tor stwa St. Kon. Pie tru -
skie go. Ów mistrz pió ra tak oto pi sze w wy -
da nym w 1866 ro ku dzie le: Fry zy, ku ry ko stru -
ba te (k´ dzie rza we), ku ry z na je ̋ o nem pie -
rzem, ku ry we∏ ni ste... De li kat ne, na zim no tkli -
we i wca le do cho wu nie za le ca jà ce, tyl ko od -
stra sza jà ce sà te na sze ko stru ba te ku -
ry; bo trze ba w isto cie mieç bar dzo dzi wacz -
ny gust, a˝e by coÊ po dob nie brzyd kie go lu -
biç. Trzy ma jà je cz´ sto ˝y dzi po karcz -
mach w tem prze ko na niu, ˝e swo jà byt no -
Êcià my szy od stra sza jà. Nie je den ho dow -
ca czy ta jà cy te s∏o wa za cie trze wi si´ i po my -
Êli: có˝ ten szlach cic wy pi su je. A ju Êci, w ostat -
nim zda niu ów zie mia nin z lek ka po fan ta zjo -
wa∏: my szy od stra sza jà? 

ZaÊ ku ra mi szur pa ty mi za chwy -
ca∏ si´ Adam Mic kie wicz. W pi sa nym w la -
tach 1833-1834 Pa nu Ta de uszu (Ksi´ ga V, K∏ót -
nia) nie zwy kle barw nie opi su je kar mie -
nie kur przez Zo si´. Wspo mi na tam o ku -
rach szur pa tych. Ale czy rze czy wi Êcie by -
∏y to ku ry lo ko wa ne, a mo ̋ e tyl ko po etyc -
ki opis zwy k∏ych kur? Przy to cz´ kró ciut ki ury -
wek:

Zo sia w po ran nym stro ju i z g∏o wà od kry tà
Sta ∏a, trzy ma jàc w r´ ku pod nie sio ne si to;
Do nóg jej bie g∏o pta stwo; stàd ku ry szur pa te
To czà sí  k∏´b kiem, stam tàd ko gut ki czu ba te,
Wstrzà sa jàc ko ra lo we na g∏o wach szy sza ki
I wio s∏u jàc skrzy d∏a mi przez bruz dy 

i krza ki...
Nie praw da˝, ja ki˝ to re ali stycz ny ob -

raz po ran ne go kar mie nia kur?

2. Tro ch´ hi sto rii
Ku ry szur pa te zna ne sà od da wien daw -

na. Ju˝ w 1600 r. opi sa∏ je Al dro van dus, któ -
re mu prze s∏a no z Par my ry su nek ta kiej ku -
ry. W 1676 r. w An glii wspo mi na o nich Wil -
lo ugh by, twier dzàc, i˝ ta kie ku ry sà ho do -
wa ne przez far me rów. S∏yn ny Ka rol Lin ne -
usz, twór ca wspó∏ cze snej kla sy fi ka cji Êwia -
ta ro Êlin i zwie rzàt, po -
tknà∏ si´ na nich. W 1758 r. opi sa∏ je pod na -
zwà Gal lus cri spus, ja ko od dziel ny ga tu -
nek! W póê niej szej pra cy co praw da nie -
co si´ „po pra wia”, okre Êla jàc te ku ry ja -
ko Gal lus pen nis re vo lu tis. Wil liam Ma ru -
der, kre Êlàc w 1785 r. swe wra ̋ e nia z Su ma -
try, wspo mi na, i˝ spo tka∏ si´ tam z ku ra -
mi fry zo wa ny mi. W li te ra tu rze pol skiej chy -

ba pierw szà wzmian k´ o ku rach szur pa -
tych za wdzi´ cza my wspo mnia ne mu wcze -
Êniej St. Kon. Pie tru skie mu.

3. Ty py kur szur pa tych
Ku ry szur pa te wy st´ pu jà w za sa -

dzie w dwóch ty pach. Pierw szy utrzy mu -
je szur pa toÊç pra wie przez ca ∏y se zon, a dru -
gi z cza sem ∏y sie je i zwy kle ju˝ po kil ku mie -
sià cach od wy pie rze nia ku ry te go ty pu sà pra -
wie go ∏e. Pierw szy typ po ja wia si´ na wy sta -
wach, dru gie go ˝a den ho dow ca nie za pre -
zen tu je z wia do mych po wo dów. Ho dow -
cy za zwy czaj ta kie ku ry sprze da jà tu˝ po wy -
pie rze niu, gdy sà jesz cze w pe∏ nej kra sie. Jed -

na ko wo˝ go rycz nie Êwia do me go za ku pu ho -
dow cy jest ogrom na, gdy zo ba czy, ˝e – za le -
d wie po kil ku mie sià cach – pi´k ne ku ry prze -
obra ̋ a jà si´ w ner wo we gol ce.

Z te go po wo du ho dow cy na sie bie wza jem -
nie psio czà i na rze ka jà. Ostat nio na jed -
nej z wy staw u∏o wi ∏em uchem – „ta ki tam a ta -
ki sprze da∏ mi nie ra so we ko chi ny lo ko wa -
ne”. Dla cze go? – spy ta∏ in ny. „A bo, jak po ∏à -
czy ∏em je ze so bà, wy sz∏a mi cz´Êç kur zwy -
k∏ych”. Bo gu du cha win ne mu sprze daw -
cy chwy ci ∏o si´ za to, ˝e… sprze da∏ war to Êcio -
we ku ry wy sta wo we. Gdy by ku pu jà -
cy zna∏ si´ coÊ nie coÊ na ge ne ty ce, nie wi ni∏ -
by sprze da jà ce go. 

Kurka szurpata (lokowana) czubatki polskiej brodatej z hodowli Stanis∏awa Roszkowskiego.

Detal lokowania.



Ju˝ po nad 50 lat te mu wy ka za no, ˝e pi´k -
ne wy sta wo we ku ry szur pa te sà he te ro zy go -
tycz ne pod wzgl´ dem do mi nu jà ce go ge -
nu F (Friz zling). Mó wiàc j´ zy kiem ho dow -
ców, sà to tzw. po ∏ów ki, szpal ty, czy li ma jà -
ce ge no typ Ff. To nic, ˝e po cho dzà z ko ja rze -
nia dwóch osob ni ków szur pa tych (ko gu -
ta i ku ry). By za gad nie nie le piej wy ja Êniç, po -
s∏u ̋ ´ si´ przy k∏a dem. 

Od ho dow cy wy sta wo wych ma -
∏ych kur lo ko wa nych ku pi ∏em 20 jaj na sa do -
wych. W∏o ̋ y ∏em je do in ku ba to -
ra i co si´ z nich wy l´ g∏o? – 5 kur moc no lo -
ko wa nych, któ re po kil ku mie sià cach, gdy do -
ro s∏y, sta ∏y si´ pra wie go ∏e; 10 kur prze pysz -
nie fry zo wa nych, te mo gà byç pre zen to wa -
ne na wy sta wach i 5 kur naj zwy klej upie rzo -
nych, bez ja kich kol wiek lo ków. Nie któ -
rzy pew nie na dal mi nie wie rzà i po my -
Êlà: „To nie mo˝ li we, aby pa ra kur szur pa -
tych da wa ∏a zwy k∏e ku ry”. A jed nak. Tro -
ch´ cier pli wo Êci i szczyp ta ge ne ty ki. 

Po nie wa˝ wszyst kie ma ∏e czy te˝ du -
˝e szur pa te ku ry ty pu wy sta wo we -
go sà Ff, czy li he te ro zy go tycz ne, ko ja rze -
nie ta kich kur mi´dzy so bà (w ge ne ty ce in -
ter se) da je trzy ge no ty py w sto sun -
ku: 1FF: 2Ff: 1ff (25% FF – gol ce, tra cà -
ce z bie giem cza su upie rze nie, 50% Ff – wy -
sta wo we lo ko wa ne, 25% ff – zwy k∏e, o nie -
fry zo wa nym upie rze niu). Re ce syw ne ho mo -
zy go ty, czy li ku ry o ge no ty pie ff, ma jà g∏ad -
kie upie rze nie, wy glà da jà jak nor mal ne ku -
ry. Na to miast do mi nu jà ce ho mo zy go -
ty, a wi´c ku ry o ge no ty pie FF, ma jà tak skr´ -
co ne pió ra, ˝e ich upie rze nie, przez pe -
wien czas, przy po mi na we∏ n´ ka ra ku -
∏a. To sà w∏a Ênie te ku ry, któ re szyb ko tra -
cà upie rze nie. 

Aby uzy skaç sa me lo ko wa ne ku ry, na le ̋ a -
∏o by ko ja rzyç w∏a Ênie te wy bra ko wa ne, o ge -
no ty pie FF (na zw´ je dla uprosz cze nia gol ca -
mi), ze zwy k∏y mi nie lo ko wa ny mi ho mo zy go -
ta mi ff. Ta kie po st´ po wa nie z wie lu po wo -
dów nie jest naj lep sze, prze cie˝ ka˝ dy ho -
dow ca chce mieç na swo im po dwór ku ∏ad -
ne szur pa te ku ry, a nie ja kieÊ tam pa ria sy. 

Gen F, wy wo ∏u jà cy szur pa toÊç, jest nie -
kom plet nie do mi nu jà cym i au to so mal -
nym. Dzia ∏a przede wszyst kim na struk tu -
r´ piór. In te re su jà cym wtór nym wp∏y wem te -
go ge nu jest to, ˝e ho mo zy go ty (FF) tra cà izo -
la cj´, ja kà za pew nia nor mal ne upie rze -
nie. Aby utrzy maç w∏a Êci wà cie p∏o t´ cia -

Fot. St. Roszkowski
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∏a, ser ce tych kur jest wi´k sze i bi je szyb -
ciej (t´t no u kur – za le˝ nie od ra sy – wa -
ha si´ od 243 do 341 ude rzeƒ na mi nu t´), ró˝ -
ni ca wy no si 72 ude rze nia na mi nu t´, zwi´k -
sze nie sta no wi wi´c 27% w sto sun ku do tem -
pa u kur nor mal nych. Rów nie˝ spo ̋ y -
cie pasz jest wi´k sze. Po je dyn cza do za ge -
nu F nie nisz czy izo la cyj nej war to Êci upie rze -
nia i tyl ko nie znacz nie wp∏y wa na fi zjo lo -
gi´ kur.

4. Mo dy fi ka to ry 
Na ja koÊç szur pa to Êci wp∏y wa jà tak ̋ e jesz -

cze in ne ge ny, zwa ne mo dy fi ka to ra mi. Wy -
st´ po wa nie przy naj mniej jed ne go z mo dy fi -
ka to rów stwier dzo no u kil ku na stu ras szur -
pa tych i wie lu ras nie szur pa tych, nie wy pro -
wa dzo nych ze sta da szur pa te go. Uwa -
˝a si´, ˝e je Êli ten mo dy fi ku jà cy gen po ja -
wi si´ w sta nie ho mo zy go tycz nym, os∏a -
bia on w znacz nym stop niu szur pa toÊç u pta -
ków Ff i w 40% u kur FF. 

W za le˝ no Êci od fre kwen cji ge nów szur pa -
to Êci i ge nów mo dy fi ku jà cych mo˝ na wy od -
r´b niç czte ry ge no ty py i wy raê ne trzy fe no ty -
py (ry su nek 1).

Pió ra kur wy sta wo wych o ge no ty -
pie Ff. Ku ry szur pa te wy sta wo we o ge no ty -
pie Ff niezmo dy fi ko wa ne ma jà oÊ piór kon tu -
ro wych wy kr´ co nà, o wkl´ s∏ej po wierzch -
ni ze wn´trz nej. Pro mie nie ste ró wek i lo -
tek zwi ja jà si´ i ewen tu al nie roz dzie la -
jà, zw∏asz cza w ze wn´trz nych lot kach pierw -
sze go rz´ du. Wy st´ pu je to mniej wy raê -
nie w lot kach we wn´trz nych, a jesz cze s∏a -
biej za zna cza si´ w lot kach dru gie go rz´ -
du. Ku ry nie mo gà la taç i noc sp´ dza jà przy -
cup nàw szy na pod ∏o dze w kur ni ku, do pó -
ki ho dow ca nie za pew ni im ni -
skich grz´d. Bez wzgl´d nie grz´ -
dy dla tych kur trze ba usta wiç.

Pió ra kur ∏y sie jà cych o ge no ty -
pie FF. Nie zmo dy fi ko wa ne ho mo zy go -
ty ma jà sto si ny bar dzo sil nie wy kr´ co -
ne we wszyst kich pió rach. Pro mie -
nie sà moc no zwi ni´ te w lo ki. ˚ad ne pió -
ro nie ma p∏a skiej cho rà giew ki, a wszyst -
kie cho rà giew ki sà wà skie. W re zul ta cie do -
ro s∏y ptak w pe∏ nym upie rze niu wy glà -
da, jak by by∏ po kry ty we∏ nà. Pió ra ∏a -
mià si´, gdy pta ki t∏o czà si´ w no -
cy lub przy kry ciu przez ko gu ty w se zo -
nie ho dow la nym. W kon se kwen cji te ho -
mo zy go ty sà cz´ sto w okre sie la ta zu pe∏ -
nie na gie.

Pió ra kur zmo dy fi ko wa nych o ge no -

ty pie Ff mfmf. Pió ra tych kur ma -
jà mniej za zna czo nà szur pa toÊç we wszyst -
kich oko li cach cia ∏a, a w chwi li osià gni´ -
cia doj rza ∏o Êci p∏cio wej trud no na wet od -
ró˝ niç te ku ry od nie szur pa tych. Jed nak -
˝e naj sil niej na wet zmo dy fi ko wa ne pta ki za -
wsze wy ka zu jà pe wien sto pieƒ zwi ni´ -
cia w lo ki pro mie ni w ze wn´trz nych lot -
kach pierw sze go rz´ du, a pió -
ra na szyi sà nie co unie sio ne. Lot ki dru gie -
go rz´ du sà zwy kle u ta kich kur pra wie nor -
mal ne, a naj mniej zmie nio ne sà lot ki we -
wn´trz ne. Dzia ∏a nie ge nu mo dy fi ku jà ce -

go mf, w sta nie ho mo zy go tycz -
nym mfmf, zwy kle ma ni fe stu -
je si´ tak, ˝e nie zwy kle pi´k ne fry zo wa -
nie u he te ro zy got Ff, pod wp∏y wem dzia ∏a -
nia ge nów mo dy fi ku jà cych, mo ̋ e byç ogra -
ni czo ne do lek kie go na stro sze -
nia piór. U nie któ rych kur o ge no ty -
pie Ff mfmf fry zo wa nie mo ̋ e do strzec tyl -
ko wy traw ny ho dow ca. War to za zna -
czyç – je Êli ten mo dy fi ku jà cy gen po ja -
wi si´ w sta nie ho mo zy go tycz nym, os∏a -
bia w znacz nym stop niu szur pa toÊç u pta -
ków Ff.

Kogucik rasy kochin karze∏ek lokowany – typ wystawowy.

Czubatka polska szurpata (lokowana) srebrzysta z hodowli Stanis∏awa Roszkowskiego.

Ry su nek. 1. Ro dza je szur pa to Êci u kur.

Kury o genotypie Ff niezmodyfikowane
- wystawowe

Kury o genotypie FF niezmodyfikowane
- ∏ysiejàce

Kury o genotypie Ff mfmf zmodyfikowane
- pióra prawie g∏adkie

Kury o genotypie FF mfmf zmodyfikowane
- „dywanowe”

Rodzaje szurpatoÊci u kur
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Pió ra ho mo zy got zmo dy fi ko wa -
nych o ge no ty pie FF mfmf. Ich pió -
ra nie ma jà we∏ ni ste go wy glà du, cha rak te ry -
stycz ne go dla ho mo zy got nie zmo dy fi ko wa -
nych. Upie rze nie ich wy da je si´ jak by ak sa mit -
ne, nie mal tak, jak gdy by pro mie nie piór two -
rzy ∏y g∏´ bo ki kut ner na zwi ni´ tym strzy ̋ o -
nym dy wa nie. Ka˝ de pió ro jest w mniej -
szym stop niu wy kr´ co ne ni˝ u kur nie zmo dy -
fi ko wa nych i jest nie co szer sze. Po nie -
wa˝ wszyst kie pro mie nie sà zwi ni´ te w lo -
ki, fry zo wa nie za czy na si´ da lej od sto si -
ny ni˝ u ho mo zy got nie zmo dy fi ko wa -
nych. W re zul ta cie z ka˝ dej stro ny sto si ny wy -
st´ pu je wà ski pas, gdzie cho rà giew ka jest p∏a -
ska, tak jak w nor mal nych pió rach. Je -
Êli ten mo dy fi ku jà cy gen po ja wi si´ w sta -
nie ho mo zy go tycz nym mfmf, os∏a bia
– jak twier dzi F. B. Hutt – w 40% szur pa -
toÊç u kur FF. I wów czas sta jà si´ one atrak -
cyj ne fe no ty po wo, cho cia˝ nie sà to oka zy wy -
sta wo we.

Oprócz nie zmier nie wol no prze bie ga jà ce -
go opie rza nia si´ pi sklàt szur pa tych, obec -
noÊç al bo nie obec noÊç ge nu F mo˝ na roz po -
znaç z du ̋ à do k∏ad no Êcià u kur czàt 14-dnio -
wych lub na wet nie co wcze Êniej. Skut ki mo -
dy fi ka to ra sà mniej wy ra zi ste w upie rze -
niu kur czàt i na wet u 3-ty go dnio -
wych jest to trud no z ca ∏à pew no Êcià stwier -
dziç, czy sà zmo dy fi ko wa ne, czy nie.

5. Za koƒ cze nie
Ho dow ca kur szur pa tych po wi -

nien si´ zde cy do waç, ja kich ge no ty po -

wo kur chce u˝yç do ko ja rzeƒ, by uzy ski -
waç wy sta wo we ku ry szur pa te. W za sa -
dzie ma czte ry mo˝ li wo Êci:

Pierw sza – utrzy my waç stad ko sk∏a da jà -
ce si´ z he te ro zy got Ff bez ge nów mo dy fi ku -
jà cych. W tym przy pad ku po wi nien ko ja -
rzyç ku ry he te ro zy go tycz ne i z ich po tom -
stwa uzy ska oko ∏o 50% kur wy sta wo -
wych oraz 25% kur nor mal nie upie rzo -
nych i 25% gol ców. 

Dru ga – ∏à czyç ku ry ho mo zy go tycz -
ne FF, po sia da jà ce mo dy fi ka to ry szur pa to -
Êci mfmf, wów czas – jak wy ̋ ej na pi sa ∏em
– w je go stad ku b´ dà tyl ko de li kat nie szur pa -
te ku ry. Nie ste ty, nie sà to ku ry wy sta wo we.

Trze cia – ko ja rzyç ku ry szur pa te o ge no ty -
pie FF (gol ce) z ku ra mi o ge no ty pie ff (ku -
ry o nor mal nym upie rze niu). Z ta kie go po ∏à -
cze nia uzy ska w pierw szym po ko le niu F2 sa -
me lo ko wa ne ku ry Ff.

Czwar ta – po ∏à czyç ku ry szur pa te he te ro -
zy go tycz ne Ff z nor mal ny mi ku ra mi ho mo zy -
go tycz ny mi ff, z ta kie go ko ja rze nia po wsta -
nie 50% kur szur pa tych he te ro zy go tycz -
nych Ff oraz 50% zwy k∏ych nie szur pa -
tych ho mo zy got ff. 

Wi´k szoÊç ho dow ców ma rzy o rzad -
kich ra sach kur i wy jàt ko wych eg zem pla -
rzach. O ta kich, któ re b´ dà wy gry wa ∏y kon -
kur sy. Do tych ory gi nal nych na le ̋ à nie wàt pli -
wie ku ry szur pa te. Za zwy czaj pol scy ho dow -
cy zwà te ku ry mi nia tu ro wy mi ko chi na -
mi. Ali Êci nie mo˝ na wszyst kich kur szur pa -
tych na zy waç ko chi na mi. Gen szur pa to -
Êci bez wi´k szych pro ble mów mo˝ na wpro -

wa dziç do ka˝ dej ra sy. Tyl ko, nie ste ty, nie któ -
re mo gà mieç w ge no ty pie wspo mnia ny mo -
dy fi ka tor, któ ry ogra ni czy ujaw nie nie szur pa -
to Êci. Do tych czas od na le zio no ge ny mo dy fi -
ku jà ce szur pa toÊç u 16 ras. 

Ku ry szur pa te wzbu dza jà za chwyt pra -
wie u wszyst kich zwie dza jà cych wy sta -
wy dro biu. Do bre ku ry szur pa te ho dow -
cy wy so ko so bie ce nià i dla nich by ∏o -
by to wiel kie prze ̋ y cie, gdy by ich lo ko wa -
ne ra ry ta sy spo tka∏ los szur pa tek z kur ni -
ka Zo si. A có˝ to nad zwy czaj ne go z ni -
mi si´ sta ∏o? Pro sz´ prze czy taç ów nie wiel -
ki frag ment z Pa na Ta de usza (Ksi´ ga VIII, Za -
jazd): 
Ale rzeê naj strasz niej sza, cho cia˝ naj mniej

krzy ku,
Mi´ dzy ku ra mi. M∏o dy Sak wpad∏ do kur ni ku
I z d∏u gie go bi czy ska po ro biw szy p´ tle,
Drze mià ce pta stwo Êle dzi przy la tar ki Êwie tle,
I z dra bi nek, strycz ka mi ∏o wiàc, cià gnie z gó ry
Ko gut ki i szur pa te, i czu ba te ku ry,
Jed ne po dru gich du si i sk∏a da do ku py,
Pta stwo pi´k ne, kar mio ne per ∏o wy mi kru py.

Fot. M.P S∏omczyƒscy

W po przed nich na szych pu bli ka cjach
w sto sun ku do kur szur pa tych u˝y wa li Êmy
okre Êle nia lo ko wa ne. Wy da je nam si´ jed nak,
˝e sta ra na zwa hi sto rycz na, czy li ku ry szur pa -
te, jest jak naj bar dziej uza sad nio na. Ma my na -
dzie j´, ˝e wie le wàt pli wo Êci w sto sun ku do
na zew nic twa kur wy ja Ênià no we stan dar dy
ra so we, któ re sà w trak cie opra co wy wa nia.
Redakcja

Chabo lokowane.Struktura lokowania uzale˝niona jest od rasy.


