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TTo, ˝e dzi siaj mo ̋ e my ho do waç se bryt -
ki i cie szyç si´ ich nie zwy k∏à uro dà, za -
wdzi´ cza my an giel skie mu szlach ci co -

wi i par la men ta rzy Êcie, Sir Joh no wi Se bri -
ght’owi. Ho dow ca ten zy ska∏ s∏a w´ nie tyl -
ko dzi´ ki ho dow li kur, ale tak ̋ e ho dow li
by d∏a, ko ni, go ∏´ bi i wie lu od mian ro Êlin.
Dzi´ ki nie zwy k∏e mu upo ro wi i kon se -
kwen cji, w po nad trzy dzie sto let niej sa -
mot nej pra cy ho dow la nej, uzy ska∏ no wà,
in te re su jà cà, o atrak cyj nym ubar wie niu
ku r´. By ∏o to oko ∏o 1800 ro ku. Jed nym
z ce lów, ja kie po sta wi∏ so bie Se bri ght,
by ∏o uzy ska nie fa scy nu jà ce go na owe
cza sy ry sun ku piór. Fun da men tem ho -
dow li by ∏y ∏u sko wa ne czu bat ki pol skie,
od któ rych uzy ska∏ ocze ki wa ne ubar wie -
nie oraz ró˝ no rod ne ku ry mi nia tu ro we.
Se bri ght sta ra∏ si´ u˝y waç do krzy ̋ o waƒ
jak naj mniej szych kur. U˝y cie kur ham -
bur skich w two rze niu ra sy jest spor ne
i przez nie któ rych znaw ców te ma tu od -
rzu ca ne. Ze wzgl´ du na swo je cie ka we
upie rze nie i ry su nek piór (iden tycz ny
u ku ry i ko gu ta) ra sa by ∏a po ka zy wa na
przez jej twór c´ ja ko hob by dla naj bo -
gat szych. Na jed nej z wy staw w Bir ming -
ham pa ra kur osià gn´ ∏a ce n´ a˝ 125 do -
la rów w z∏o cie – by∏ to jed nak po je dyn -
czy przy pa dek. W 1815 ro ku po wsta∏
w An glii spe cja li stycz ny klub se bry tek.
W Niem czech do pie ro w 1926 ro ku,
choç ku ry te ho do wa no tam ju˝ w po ∏o -
wie XIX wie ku. Pierw sza po wsta ∏a od -
mia na z∏o ci sta, póê niej sre brz ysta, i do
dnia dzi siej sze go obie sà ch´t nie ho do -
wa ne. 

Naj praw do po dob niej do pie ro 4 la ta po
Êmier ci ho dow cy zo sta ∏a nada na dzi siej sza
na zwa tej ra sy. Przy ja cie le Se bri ght’a do szli
do wnio sku, ˝e b´ dzie to Êwia dec two
uzna nia dla je go za s∏ug w ho dow li. Se bryt -
ki sà uwa ̋ a ne za jed nà z naj star szych ras
po zy ska nych w czy stej ho dow li.

Mi mo ˝e ra sa ist nie je ju˝ po nad 200 lat,
to nie na le ̋ y do ∏a twych w ho dow li. Trud -
no jest wy ho do waç pta ka bli skie go ide a∏u.
Nie ba ga tel ne zna cze nie ma tu taj sub tel ne
uchwy ce nie rów no wa gi mi´ dzy pra wi d∏o -
wym upie rze niem i ry sun kiem, a do brym
ty pem pta ka. Aby wy eks po no waç pi´k no
upie rze nia, pió ra mu szà mieç wy raê ny, od -
po wied niej gru bo Êci, b∏ysz czà cy ry su nek
czar ne go ob ra mo wa nia, na to miast ko lor
pod sta wo wy po wi nien byç jak naj bar dziej
czy sty. Oto kil ka cen nych wska zó wek 

G. Eg ge brech ta do ty czà cych b∏´ dów
w upie rze niu, na któ re trze ba zwró ciç
uwa g´:

„– je ̋ e li pió ro jest za sze ro kie lub szpi -
cza ste, wte dy je go ry su nek jest nie spo koj -
ny i nie rów no mier ny a˝ do pla mi sto Êci;

– je ̋ e li pió ro jest za cien kie i mi´k kie,
wte dy prze bi ja si´ ob ra mo wa nie piór le ̋ à -
cych pod spodem. Ta kie pió ra roz dzie ra jà
si´; 

– je ̋ e li pió ro jest za moc ne i twar de,
wte dy trud no jest uzy skaç za okrà glo ne
przej Êcie przy ogo nie, a pió ra skrzy de∏
pod ry wa jà si´;

– je ̋ e li pió ro jest za d∏u gie (np. za du ̋ o
cie p∏a w ho dow li), wte dy pió ra uk∏a da jà
si´ nie rów no mier nie i w sio dle opa da jà do
do ∏u;

– w ostat nich la tach po ja wi ∏y si´ tak ̋ e
pta ki, któ re na koƒ cach skrzy de∏ mia ∏y
kan cia ste pió ra;

– wa dy po sta wy z po wo du brud nych,
roz ka wa∏ ko wa nych lub przez ko gu ty roz -
dep ty wa nych piór sà bez li to Ênie ka ra ne.” 

G. Eg ge brecht k∏a dzie tak ̋ e na cisk na
wa dy ob ra mo wa nia piór:

„– ob ra mo wa nie jest za moc ne lub za
s∏a be,

Ogon kurki srebrzystej.

Charakterystyczne cechy sebrytek – pióra szyi zarówno u koguta, jak i u kury sà bardzo podobne, tzw.
„kurze”.
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– mo ̋ e byç nie rów ne i na koƒ cach piór
otwar te,

– mo ̋ e byç zblo ko wa ne na koƒ cach piór
(zw∏asz cza na pió rach ogo na i ple ców),

– brak zie lon ka we go po ∏y sku po wo du je
sza roÊç ob ra mo wa nia,

– ca ∏y ry su nek od g∏o wy do ogo na mo ̋ e
byç moc no ró˝ ny (moc ne ob ra mo wa nie
na szyi i ple cach, s∏a be ob ra mo wa nie na
szyi i prze dzie skrzy de∏, ogo nie, na lot kach
i ob li czu, ja sne gar d∏o, za ciem na g∏o wa).”

Wa dli we pió ra se bry tek:
1. pió ro lot ki z „pie przem” a˝ do koƒ -

ca,
2. wà skie i d∏u gie pió ra ple ców,
3. pió ro lo tek z nie rów no mier nym, sza -

rym ob ra mo wa niem,
4. pió ra pier si z ob ra mo wa niem bez po -

∏y sku,
5. pió ra pier si z szerszym ry sun kiem na

koƒ cu,
6. pió ro lo tek roz p∏asz czo ne na koƒ -

cach, przy sto si nie, twar da struk tu ra piór. 

Na rów ni z pra wi d∏o wym upie rze niem
po win na byç bra na pod uwa g´ ty po wa bu -
do wa cia ∏a, tak by nie za tra ciç szla chet nej
syl wet ki pta ka. Wa˝ ne jest, by ˝ad na
z cech nie zo sta ∏a prze war to Êcio wa na
przez ho dow c´. Do bry w ty pie ptak jest
zwar ty, krót ki i o za okrà glo nej syl wet ce.
G∏o wa jest nie du ̋ a, krót ka i sze ro ka, cof -
ni´ ta do ty ∏u wzgl´ dem tu ∏o wia. Cha rak -
te ry stycz ne dla ra sy sà ciem ne, a˝ do czar -
no bru nat nych, oczy ob ra mo wa ne pier -

Êcie niem ko lo ru mor wy. Krót ki, o bar wie
ciem ne go ro gu, dziób har mo ni zu je z do -
brze wy pe∏ nio nym, zw´ ̋ a jà cym si´ w ko -
lec ku ty ∏o wi grze bie niem ró ̋ ycz ko wym
(nie mo ̋ e byç on zbyt du ̋ y i szer szy ni˝
g∏o wa). Ide al ny ko lec grze bie nia po wi nien
mieç 1/3 d∏u go Êci grze bie nia, nie po wi nien
opa daç do do ∏u ani byç unie sio ny do gó ry.
Ciem no czer wo ne, a˝ do mor wo we go,
ob li cze pa su je do Êred niej wiel ko Êci, ∏ad -
nie za okrà glo nych, do brze za mkni´ tych
od przo du dzwon ków. Fa∏ dy na dzwon -
kach sà cz´ sto wa dà dzie dzicz nà i uzna -
wa ne sà za b∏àd. Za usz ni ce Êred niej wiel -
ko Êci. Krót ka i wy gi´ ta do ty ∏u szy ja da je
wra ̋ e nie moc nej i pe∏ nej dzi´ ki do brze
pod kre Êlo nej, sze ro kiej i za okrà glo nej
par tii pier sio wej. PierÊ jest wy raê nie wy -
su ni´ ta do przo du. Brzuch do brze roz wi -
ni´ ty. Opusz czo ne do do ∏u skrzy d∏a nie
po win ny do ty kaç pod ∏o ̋ a. Krót kie ple cy
sà ∏ad nie za okrà glo ne i zgrab nie prze cho -
dzà w moc no wa chla rzo wa ty, sze ro ko
i wy so ko no szo ny ogon. Zda rza si´, ˝e
licz ba piór w ogo nie by wa nie w∏a Êci wa.
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Charakterystyczne obrze˝enie ogona.
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Wy ma ga ne jest po sie dem piór z ka˝ dej
stro ny. Bra ki po je dyn czych piór mo gà
mieç ró˝ ne przy czy ny: zrzu ce nie, uszko -
dze nie albo pod ∏o ̋ e ge ne tycz ne. W ostat -
nim przy pad ku na le ̋ y pta ka z ho dow li
usu nàç. W pió rach sio d∏a ko gu ty nie po sia -
da jà „sam czych” piór ozdob nych, a ich
upie rze nie jest iden tycz ne z upie rze niem
ku ry. Uda moc ne i krót kie, przez opa da jà -
ce skrzy d∏a s∏a bo wi docz ne, prze cho dzà
w Êred niej d∏u go Êci sza re, ko Êci ste, nie -
opie rzo ne ∏a py.

D∏u go no˝ noÊç i ja sne pal ce sà wa dà.
Naj bar dziej cha rak te ry stycz nà i nie spo -

ty ka nà u kur ce chà, ja kà po sia da jà se bryt -
ki, jest pe∏ ne, „ku rze” upie rze nie u ko gu -
ta. Jed nak nie trud no od ró˝ niç go od ku ry,
gdy˝ jest ma syw niej szy i wa ̋ y oko ∏o 60
dag, kur ka na to miast 50 dag (sta re ku ry
osià ga jà wi´k szà ma s´). Grze bieƒ ko gu ta
i dzwon ki sà du ̋ o wi´k sze ni˝ u ku ry,
któ ra ma grze bieƒ i ob li cze w ko lo rze
mor wy. Roz ja Ênie nie grze bie nia w po -
czàt ko wym okre sie zno sze nia jaj jest zja -
wi skiem na tu ral nym, jed nak trze ba pa -
mi´ taç, ˝e ce lem ho dow li jest ciem ny ko -
lor grze bie nia (ko lor mor wy). In nà spe cy -

ficz nà ce chà jest drep ta nie po bu dzo nych
pta ków na czub kach pal ców, z jed no cze -
snym cof ni´ ciem g∏o wy do ty ∏u i sze ro -
kim roz ∏o ̋ e niem ogo na. Ta ki mi wy ró˝ ni -
ka mi ob da rzo ne sà naj wy˝ szej kla sy se -
bryt ki.

Obec nie uzna wa ne sà dwie od mia ny
barw ne: z∏ocista i srebr zysta. W od mia nie
srebr zystej za rów no u ku ry, jak i u ko gu -
ta pod sta wo wym ko lo rem jest sre brzy sta
biel z czar nym ob ra mo wa niem o zie lon -
ka wym po ∏y sku. Sze ro koÊç ob ra mo wa nia

1. Kogut: pióra ogonowe; 2. Pióra ogonowe; 3. Kogut: skrzyd∏o, lotki 1 rz´du; 4. Kura: skrzyd∏o, lotki 1 rz´du; 5. Kogut: skrzyd∏o, lotki II rz´du; 6. Kura:
skrzyd∏o, lotki II rz´du; 7. Kogut: pióra szyi; 8. Kura: pióra szyi; 9. Kogut: pióra grzbietowe; 10. Zagadka: jakie pióro jest przedstawione na zdj´ciu?

A – typ w∏a Êci wy, z krót ki mi ple ca mi i za okrà glo nym przej Êciem do ogo na. B – typ nie w∏a Êci wy, z d∏u gi -
mi, opa da jà cy mi ple ca mi i pod du ̋ ym kà tem sto jà cym, wà skim ogo nem. Ko lec grze bie nia unie sio ny w gó -
r´, wà ska, pro sta szy ja, d∏u gie, wi szà ce dzwon ki, wy bi ja jà cy si´ w kszta∏t sier pa ogon, d∏u go no˝ noÊç.

A. B.



DRÓB ozdobny

31 styczeƒ/luty 2008

mu si har mo ni zo waç z sze ro ko Êcià piór.
Ka˝ de pió ro po win no byç ostro i rów no -
mier nie ob ra mo wa ne, tak by ca ∏y ry su nek
by∏ jak naj bar dziej czy sty. Ârod ko wa, sre -
brzy sta cz´Êç pió ra nie po win na mieç ˝ó∏ -
tych, sza rych lub ciem nych na lo tów, bo to
roz my wa ry su nek i jest trak to wa ne ja ko
po wa˝ ny b∏àd. Na skrzy d∏ach po win no
byç wi docz ne jak naj bar dziej wy raê ne ob -
ra mo wa nie. Rów nie˝ pió ra ogo na mu szà
mieç ostry ry su nek. Spodnie pió ra ciem -
no sza re. W od mia nie z∏ocistej pod sta wà
jest b∏ysz czà cy, z∏o to brà zo wy ko lor, któ ry
nie prze cho dzi jed nak w ma hoƒ. Ka˝ de
pió ro oto czo ne czar nà, lÊnià cà ob wód kà
o zie lon ka wym po ∏y sku na da je od po wied -
ni kon trast te mu pi´k ne mu upie rze niu.
Ko lor z∏o tcisto brà zo wy mu si byç czy sty,
bez gli nia stych plam, c´ tek lub prze bar -
wieƒ, bo to za k∏ó ci kon trast ko lo ru pod -
sta wo we go i ob ra mo wa nia. Cz´ sto zda -
rza jà si´ jesz cze pta ki o ja snej sto si nie piór.

Mi ∏o Êni cy ra sy dà ̋ à jed nak do wy ho do -
wa nia no wych od mian ko lo ry stycz nych.
Ju˝ na po czàt ku XX wie ku po ka za no ku ry
o bar wie cy try no wej i wiel b∏à dziej (cha -
mo is). W ubar wie niu cy try no wym Êwiet -
nie pre zen tu je si´ czar ne ob ra mo wa nie
piór w kszta∏ cie mig da ∏ów z ja sno ̋ ó∏ tym
Êrod kiem. Pta ki o bar wie wiel b∏à dziej sà
bar wy ˝ó∏ tej z bia ∏ym ob ra mo wa niem

Na zdj´ciu (góra) doskonale widoczne „kurze pióra” na szyi koguta srebrzystego.
„Sebrytkowy taniec” (zdj´cie dolne).

Wzorcowy grzebieƒ koguta.
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piór. Od mia ny cy try no wa i wiel b∏à dzia nie
sà je dy ny mi, nad któ ry mi pra cu jà ho dow -
cy. Trwa jà pra ce nad se bryt ka mi bia ∏y mi
i nie bie ski mi nie obra mo wa ny mi oraz z∏o -
cisty mi i srebr zysty mi o nie bie skim ob ra -
mo wa niu piór. Jed nak ho dow cy na tra fia jà
jesz cze na wie le trud no Êci wzmoc nie nia
i utrzy ma nia czy ste go ry sun ku nie bie skie -
go ob ra mo wa nia.

Se bryt ka jest ty po wà ku rà ozdob nà.
Ma ∏a, ˝y wa, o szla chet nym wy glà dzie
i atrak cyj nym upie rze niu. Zno si oko ∏o 
80 jaj w cià gu ro ku (o ma sie oko ∏o 30 g).
Mi mo wra ̋ e nia de li kat no Êci, do brze da je
so bie ra d´ w ogro dzie, a w ra zie za gro ̋ e -
nia, bez l´ ku, sta je do wal ki z wi´k szy mi
od sie bie ko gu ta mi. Ze wzgl´ du na wiel -
koÊç, to jed ne z naj mniej szych kur
ozdob nych. Mo gà byç trzy ma ne na wet
w nie wiel kich kur ni kach. Wszyst kie te 
ce chy po wo du jà, ˝e se bryt ki cie szà si´
nie ga snà cym za in te re so wa niem. Kur ki
nie prze ja wia jà zbyt sil ne go in stynk tu
kwo cze nia – na le ̋ y o tym pa mi´ taç, de -
cy du jàc si´ na ho dow l´. Ob ràcz ki prze -
wi dzia ne dla se bry tek to od po wied nio: nr
11 – dla ko gu ta i 9 – dla ku ry.

W ar ty ku le wy ko rzy sta no ma te ria ∏y
z „Geflügel -Börse” 19/2003G.

Ane ta Znisz czyƒ ska 
Rys. autorki

Fot. studyjne M. P. S∏omczyƒscy,
P. Kalata

Para sebrytek z wystawy w Lipsku.
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Wcze skim mie sí cz ni ku „Cho va tel” re -
dak cja „Wo lie ry” na tkn  ́∏a sí na bar -
dzo in te re su jà cy ar ty ku∏ o se bryt -

kach. Ivan Za bra na, ho dow ca z po nad czter -
dzie sto let nim do Êwiad cze niem, da -
je w nim wie le cen nych wska zó wek do ty czà -
cych ho dow li i ulep sza nia tej nie tu zin ko -
wej ra sy. Ju˝ ja ko trzy na sto let ni ch∏o piec roz -
po czà∏ swo jà przy go d´ z se bryt ka -
mi i do dnia dzi siej sze go po zo sta∏ im wier -
ny. Ho dow la se bry tek o bar wie z∏o ci stej i sre -
brzy stej sta ∏a si´ dla nie go nie wy star cza jà -
ca i dla te go po ku si∏ si´ o wy ho do wa nie no -
wych od mian ubar wie nia. 

Na po czàt ku lat 90. Za bra na roz po -
czà∏ pra ce zmie rza jà ce do wy ho do wa nia se -
bry tek o ubar wie niu cy try no wym z czar -
nym obrze ̋ e niem, nie zna nym do tàd w je -
go oj czyê nie. Do swe go przed si´ wzi´ cia pod -
szed∏ bar dzo po wa˝ nie, zdo by wa jàc wcze -
Êniej cen ne in for ma cje od ho dow ców ho len -
der skich, roz ma wia jàc z fa chow ca mi z dzie -
dzi ny ge ne ty ki i sto su jàc do ku men ta cj´ ho -
dow la nà – pro wa dzi jà od 1967 ro -
ku! Ogrom na wie dza, de ter mi na cja, wspó∏ -
pra ca z ho dow ca mi i pra wi d∏o wa se lek cja po -
zwo li ∏y osià gnàç suk ces. Bar dzo wa˝ ne by -
∏o tu stwier dze nie, ˝e gdy po ∏à czy si´ 
ge ne tycz nie czy sto z∏o ci ste i czy sto sre brzy -
ste ubar wie nie, to nie po wsta nie ˝ad ne in -
ne, tyl ko cy try no we. We d∏ug ho dow cy pta -
ki z∏o ci ste nie sà ab so lut nie ge ne tycz nie czy -
ste, jed nak ist nie je mo˝ li woÊç po wsta nia cy -
try no we go ubar wie nia, zaÊ kla sycz ne ubar -
wie nie cy try no we jest w za sa dzie ja snoz∏o ci -
ste. W pierw szym po ko le niu ho dow -
ca ∏àczy∏ z∏o ci ste ku ry o ja Êniej szym ubar wie -
niu ze sre brzy sty mi ko gu ta mi,
a w dru gim po ko le niu od wrot nie, z∏o ci ste ko -
gu ty zo sta ∏y po ∏à czo ne ze sre brzy sty mi ku ra -
mi. Po pi´ ciu la tach po ja wi ∏y si´ pierw sze cy -
try no we kur cz´ ta od ja Êniej szych z∏o ci -
stych kur sko ja rzo nych ze z∏o ci stym ko gu -
tem. Ta po pu la cja przed sta wia ∏a si´ na st´ pu -
jà co: 2/3 kur czàt mia∏o ubar wie nie cy try no -
we, na to miast 1/3 by ∏a sre brzy sta lub ja sno -
z∏o ci sta. Cy try no we pta ki zo sta ∏y wy ko rzy sta -
ne do dal szego ulep sza nia no wej od mia -
ny ubar wie nia. Jak pod kre Êla sam ho dow -

ca, po dob ne wy ni ki uzy ska li tro ch´ wcze -
Êniej ho dow cy ho len der scy, po st´ pu jàc po -
dob nie. Aby „przy spie szyç” ulep sza -
nie i utrwa le nie no wej od mia -
ny, a co za tym idzie roz po wszech nie -
nie jej wÊród cze skich ho dow ców, spro wa -
dzo ne zo sta ∏y tak ̋ e cy try no we pta ki z Ho lan -
dii. Od mia na cy try no wa nie jest je dy -
nà, nad któ rej ulep sze niem pra cu je Ivan Za -
bra na. Oprócz zna nej wszyst kim od mia -
ny z∏o ci stej i sre brzy stej, w je go ho dow -
li mo˝ na zo ba czyç tak ̋ e se bryt ki nie bie -
skie czar no obrze ̋ o ne, bia ∏e srebr no obrze -
˝o ne, z∏o ci ste nie bie sko obrze ̋ o ne, sre brzy -
ste nie bie sko obrze ̋ o ne czy wiel b∏à dzie (˝ó∏ -
te z bia ∏ym obrze ̋ e niem). 

W ho dow li Iva na Za bra ny bar dzo istot -
nà ro l´ od gry wa pra wi d∏o we ̋ y wie nie, pie l´ -
gna cja i od po wied ni ter min przy stà pie -
nia do l´ gów. Pta ki ∏à czo ne sà w pa ry w grud -
niu i stycz niu, aby mo g∏y si´ do sie bie
przy zwy cza iç. Ja ja l´ go we zbie ra ne sà w lu -
tym i mar cu, ale dba si´ o to, by kur cz´ ta wy -
l´ g∏y si´ nie póê niej ni˝ do 10 kwiet nia. Opty -
mal ne ˝y wie nie z krót ko trwa ∏ym (14-dnio -
wym) zwi´k sze niem ilo Êci bia∏ ka w kar -
mie i in ten syw nym 14-go dzin nym Êwia -
tem po zwa la na ze bra nie w pierw szym ty go -
dniu na wet pi´ ciu, w dru gim czte -
rech, a w trze cim znów pi´ ciu jaj od jed -
nej ku ry. Âred ni wy nik w ho dow li od jed -
nej ku ry to oko ∏o 20 jaj w okre sie l´ go -
wym (czy li od lu te go do kwiet nia). Po wy l´ -
gu kur cz´ ta umiesz cza ne sà w wy cho wal -
ni o tem pe ra tu rze 25 stop ni, z umiesz czo -
nym w niej pro mien ni kiem, pod któ rym pa -
nu je tem pe ra tu ra 35 stop ni. Od pierw sze -
go dnia kar mio ne sà spe cjal nà mie szan -
kà dla kur czàt, a wo d´ ma jà do sta ∏ej dys po -
zy cji z au to ma tycz nych po ide ∏ek. Po 6-8 ty -
go dniach pta ki prze no szo ne sà do po miesz -
czeƒ z wy bie ga mi ze wn´trz ny mi, które
sà sta ran nie za bez pie czo ne przed dra pie˝ ni -
ka mi. Tam po zo sta jà a˝ do paê dzier ni -
ka, skàd prze no szo ne sà do kur ni ka dla m∏o -
dych kur. 

Opi ni´, ˝e je go pta ki sà de li kat ne i nie na -
da jà si´ do ho dow li, ho dow ca uwa ̋ a za
nie s∏usz nà. Po pro stu pta ki w ho dow li 

Za bra ny przy zwy cza jo ne sà do okre Êlo -
nych wa run ków zoo hi gie nicz nych i je Êli tra -
fià do kur ni ka, gdzie nie zo sta nà za pew nio -
ne im choç by te pod sta wo we (a tak nie ste -
ty cz´ sto jesz cze by wa), to nie po wo dze -
nie jest wr´cz mu ro wa ne! 

Se bryt ki mu szà mieç kar m´ od po wied niej
ja ko Êci, wszel kie zmia ny po win ny byç wpro -
wa dza ne bar dzo ostro˝ nie, bo mo gà wy wo -
∏aç stres. War to zwró ciç uwa g´ na star -
sze ko gu ty, któ re ma jà ten den cj´ do za tu -
cza nia si´ w okre sie zi mo wym. Na st´p -
stwem te go jest nie ch´ç do kry -
cia kur, a co za tym idzie, znacz ne zmniej sze -
nie ilo Êci za p∏od nio nych jaj l´ go wych. Pra wi -
d∏o wo ˝y wio ne se bryt ki to wa˝ ny de tal uzy -
ska nia zdro wych i pe∏ nych wi go ru kur -
czàt. Szcze pie nia to ko lej ny ele -
ment, bez któ re go nie mo ̋ e ist nieç obec -
nie ho dow la. Za nie dba nie choç by jed ne -
go z nich mo ̋ e spo wo do waç ol brzy -
mie stra ty w ho dow li i zni we czyç ogrom -
ny trud ho dow cy. 

Ivan Za bra na jest zwo len ni kiem ho dow -
li w po kre wieƒ stwie. Uwa ̋ a, ˝e bez pro wa -
dze nia do k∏ad nej do ku men ta cji ho dow la -
nej jest ona nie mo˝ li wa. Ho dow la w po kre -
wieƒ stwie szyb ko pro wa dzi do ce -
lu, choç cz´ sto nie sie ze so bà wie le nie bez -
pie czeƒstw. Do jed no li tych li nii ma cie rzy -
stych stop nio wo wpro wa dza pta ki z po -
przed niej li nii, przez co ko lej ne po ko le -
nie jest bar dzo wy rów na ne fe no ty po wo. Ta -
ki spo sób ho dow li wy ma ga, we d∏ug Za bra -
ny, utrzy ma nia co naj mniej trzech li nii ma cie -
rzy stych dla ka˝ dej od mia ny ubar wie nia.

Ivan Za bra na za ra zi∏ swo jà pa sjà sy -
na, Mar ti na, któ ry obec nie jest ko ja rzo -
ny z se bryt ka mi na rów ni z oj cem. Wy so -
ki po ziom ho dow li spra wi∏, ˝e pta ki zna -
ne sà za rów no w Cze chach, jak i w wie -
lu kra jach Eu ro py. Od cza su do cza su
równie˝ w Pol sce po ja wia jà si´ se bryt -
ki w no wych od mia nach barw nych, choç -
by cy try no wej. Z du ̋ à do zà praw do po do -
bieƒ stwa mo˝ na przy jàç, ˝e sà to pta -
ki od te go cze skie go ho dow cy. 

Oprac. Pulcino

U cze skich ho dow ców
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SSe bryt ki to bar dzo pí k ne kur ki, cho cia˝
rzad ko ho do wa ne w na szym kra ju. Sà
nie wiel kie wzro stem, ale wiel kie ser cem.

Kto po zna je bli ̋ ej, ule gnie ich cza ro wi. 
To jed ne z naj mniej szych kur, o krót kim,

przy sa dzi stym kor pu sie i bar dzo za dzior -
nym uspo so bie niu. Ich skrzy d∏a sà no szo ne
pra wie pio no wo. Nie wiel kie roz mia ry tej
ra sy sà jej cha rak te ry stycz nà ce chà i pod -
sta wo wym wa lo rem. A wi´c kur ki prze ro -
Êni´ te lub wy so ko no gie to ra czej mie szaƒ -
ce lub osob ni ki bar dzo nie uda ne, ja kie nie
po win ny tra fiaç w r´ ce po czàt ku jà cych ho -
dow ców. Ostat nio spo ro jed nak ta kich
w na szym kra ju. Nie uczci wi ho dow cy
Êwia do mie sprze da jà nie uda ne osob ni ki
mniej do Êwiad czo nym ko le gom. Bar dzo
du ̋ à wa dà, ja kà wi du je si´ re gu lar nie, jest
po je dyn czy grze bieƒ, któ ry zda rza si´ za -
rów no u kur, jak i ko gu ci ków. Nie wiem,
czym to jest spo wo do wa ne, czy bli skim
ko ja rze niem, w co wàt pi´, czy ra czej ko ja -
rze niem ze so bà pta ków z∏ej ja ko Êci lub 
z do miesz kà krwi in nej ra sy. U ku rek wa dà
jest te˝ du ̋ y grze bieƒ – ko gu ci. Bar dzo du -
˝e wa dy, z ja ki mi nie po win no si´ do pusz -
czaç tych kur do roz mno ̋ e nia, to: zbyt 
wy so kie no gi, nie re gu lar ny ry su nek na pió -
rach, za wà skie pió ra i zbyt krót ki ko lec na
ty le grze bie nia. W wy glà dzie ko gu ci ków tej
ra sy za uwa ̋ yç mo˝ na, ˝e nie ma jà one 
ta kich piór sier po wych jak in ne ko gu ty.
U se bry tek sà one je dy nie ich cz´ Êcià i wy -
sta jà wy so ko po nad in ne pió ra w ogo nie.

Nie któ rzy ho dow cy twier dzà, ˝e se -
bryt ki nie ma jà in stynk tu kwo cze nia ani
wo dze nia pi sklàt. Mo je kur ki sia da jà (za -
zwy czaj po pià tym ja ju). W cza sie ro ku ro -
bià to na wet 2-3 krot nie, jed nak m∏o de
z póê niej szych l´ gów wol niej ro snà i sà
s∏ab sze. Do daç te˝ trze ba, ̋ e za raz po wy -
l´ gu mo˝ na od ró˝ niç p∏eç kur czàt. Ko gu ci -
ki ma jà ma ∏y, ale wi docz ny ko lec na ty le
grze bycz ka. M∏o de kur cz´ ta sà strasz nie
ru chli we. Do pra wi d∏o we go ˝y cia i funk -
cjo no wa nia po trze bu jà jed nak w pierw -
szych dniach cie p∏a. Prze mo czo ne i prze -
mar z ni´ te szyb ko tra cà we rw´ i sta jà si´
oso wia ∏e. M∏ód ki ro snà w mia r´ szyb ko
i ju˝ w wie ku oko ∏o 2 mie si´ cy sà doÊç wy -
ro Êni´ te. Wte dy do sko na le ju˝ wi daç, ja -
kiej b´ dà ja ko Êci. P∏od noÊç se bryt ki uzy -
sku jà w 7 mie sià cu ˝y cia, ale na le ̋ y je roz -
mna ̋ aç do pie ro na st´p nej wio sny. M∏o de
ku ry nio sà mniej jaj ni˝ do ro s∏e i jaj ka ich sà
za zwy czaj trosz k´ mniej sze.

Czubatki wielb∏àdzie z hodowli Dominika Szymanka.

Czubatki z∏ociste z hodowli Marka Harmatysa.

Stadko sebrytek z∏ocistych z hodowli Marka Harmatysa. Fot. M. Harmatys
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Bar dzo wa˝ ne jest, aby m∏o de se bryt ki
trzy maç pod czas zi my w cie p∏ym kur ni -
ku. Nie któ re ku ry ju˝ w lu tym nio sà ja ja,
a ko gu ty sku tecz nie kry jà. Je Êli jest zim no,
ja ja b´ dà nie za p∏od nio ne. U mo ich se bry -

tek ja ja sà za p∏od nio ne, gdy tem pe ra tu ra
wy no si ∏a po wy ̋ ej 15°C.

Mo g´ do daç, ˝e kur ki nie sie dzà na ja jach
21 dni, jak to ma miej sce u in nych ras,
a prze wa˝ nie tyl ko 19. Pra gn´ te˝ za uwa -

˝yç, ̋ e wy l´ go woÊç m∏o dych jest do sko na -
∏a – go rzej z pierw szà fa zà roz wo ju za rod -
ka. Przy wy l´ gu w in ku ba to rze za zwy czaj
trosz k´ wi´ cej jaj za mie ra na po czàt ku in -
ku ba cji – za le ̋ y to jed nak od ja ko Êci sprz´ -
tu.

Utrzy ma nie i ˝y wie nie tych pta ków nie
spra wia ˝ad nych trud no Êci. Kur ki te sà
prak tycz nie sa mo wy star czal ne. Na wy bie -
gu ko rzy sta jà z tra wy, ja b∏ek i wszel kich
sma ko ∏y ków, któ re przy no si im na tu ra.
Po tra fià ca ∏y dzieƒ sp´ dziç na po szu ki wa niu
po kar mu i po ko nu jà przy tym spo re od le -
g∏o Êci. Wy pusz czo ne na wy bieg sà wsz´ -
do byl skie. Ho dow cy po zo sta je tyl ko uzu -
pe∏ nia nie ich die ty w okre sie wio sen no -je -
sien nym w ró˝ ne go ro dza ju zbo ̋ a. Zi mà
po win ni Êmy bar dziej za dbaç o pta ki i po -
da waç im  te˝, w mia r´ mo˝ li wo Êci, po -
szat ko wa ne wa rzy wa i owo ce oraz zie le -
ni n´ (wcze Êniej uzbie ra nà i usu szo nà)
z ugo to wa ny mi kar to fla mi lub spa rzo nà
i po da nà po ostu dze niu. Pta ki te sà bar dzo
ru chli we. Je Êli ma jà mo˝ li woÊç, w wo lie -
rach lub na wy bie gu,  uwiel bia jà wy grze -
waç si´ na s∏oƒ cu i lu bià pia sko we kà pie le.

Do sko na le fru wa jà. P∏ot o wy so ko Êci
1,5 me tra nie jest dla niech wiel kà prze -
szko dà. Ma jà one moc ne wy bi cie, cho cia˝
nie po tra fià po le cieç sa mo dziel nie na od le -
g∏oÊç kil ku me trów. Ko gu ci ki wy ró˝ nia jà
si´ du ̋ à opie kuƒ czo Êcià wo bec swo ich ku -
rek i bro nià je przed in ny mi ko gu ta mi. Po -
tra fià te˝ byç strasz nie za dzior ne i na pa stli -
we. Wie lo krot nie rzu ca jà si´ z ata kiem na
wie le wi´k sze od sie bie ko gu ty i prze ga -
nia jà je. Mia ∏em kie dyÊ ta ki przy pa dek: ko -
gu cik za ata ko wa∏ na wy bie gu ko gu ta brah -
m´ i moc no go po tur bo wa∏. Pta ki te sà
wzgl´ dem sie bie to le ran cyj ne i ∏a two si´
oswa ja jà, ale no wo wpro wa dzo ne go do
sta da osob ni ka prze Êla du jà przez ja kiÊ
czas. Le piej wi´c wpu Êciç od ra zu 2-3 no -
we sztu ki, ni˝ jed nà.

Se bryt ki sà wy jàt ko wo wra˝ li we na cho -
ro b´ Ma re ka, dla te go mu szà byç szcze pio -
ne ju˝ pierw sze go dnia ˝y cia. 

W ho dow lach g∏ów nie utrzy my wa ne sà
kur ki z∏ocis te i srebrz yste. Pta ki te wy st´ -
pu jà tak ̋ e w kil ku in nych ubar wie niach. Wi -
dzia ∏em te˝ se bryt ki o z∏o cistym ubar wie niu
z ciem niej za bar wio ny mi szy ja mi u ko gu -
tów i lek ko roz ja Ênio ny mi u kur. Spo ty ka na
jest rów nie˝ nie bie ska od mia na tej ra sy.

Ja cek Za bo row ski
Fot. arch.

Kurka niebieska z hodowli Krzysztofa Sosny.

Niebieski kogut z hodowli Krzysztofa Sosny.


