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Przepióry
rodzaju CO LI NUS

na przyk∏adzie przepióra wirginijskiego

Adam Zga niacz

Bez ˝ad ne go ry zy ka mo ̋ e my stwier dziç, ˝e Co li nus vir gi nia nus, je den z przed sta wi cie li ro dza ju 
Co li nus, jest naj cz´ Êciej ho do wa nym prze pió rem na Êwie cie spo Êród wszyst kich ga tun ków za li czo -
nych do tej ro dzi ny. Wy ho do wa no i opi sa no spo ro je go mu ta cji, i to nie tyl ko barw nych, ale 
rów nie˝ pta ki o pod wy˝ szo nej ma sie cia ∏a. Ze spe cjal nych farm w Sta nach Zjed no czo nych 
i Ka na dzie co ro ku ty sià ce m∏o dych pta ków uwal nia si´ do sie dlisk.
Do ro dza ju Co li nus za li cza my czte ry ga tun ki: Co li nus cri sta tus – prze piór zmien ny, Co li nus 
leu co po gon – prze piór pla mi sty, Co li nus ni gro gu la ris – prze piór bia ∏o bre wy, Co li nus vir gi nia nus
– prze piór wir gi nij ski.
Ro dzaj Co li nus jest jed nym z dzie wi´ ciu wcho dzà cych w sk∏ad ro dzi ny prze pió ry – Odon to pho ri -
dae. Ro dzi na ta na le ̋ y do rz´ du ku ra ków – Gal li for mes. Wszyst ko to mie Êci si´ w gro ma dzie Aves,
czy li pta ki.

Para w ubarwieniu standardowym z m∏odymi. Fot. A. Ochojska
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PPRZE PIÓR WIR GI NIJ SKI
(Co li nus vir gi nia nus)

Prze piór wir gi nij ski za miesz ku je te ren
od wschod nie go wy brze ̋ a Ame ry ki Pó∏ -
noc nej a˝ do mniej wi´ cej 105 po ∏u dni ka
oraz od po ∏u dnio wych kraƒ ców Ka na dy
a˝ do po ∏u dnio we go Mek sy ku, rów nie˝
Ku b´ i Do mi ni ka n´. Je go wy st´ po wa nie
w za chod nich sta nach USA, na Ha wa jach
i w No wej Ze lan dii to za s∏u ga cz∏o wie ka. 

Wszyst kie pod ga tun ki sà cz´ sto dzie lo -
ne na gru py. Naj wi´ cej kon tro wer sji bu dzi
tzw. gru pa pó∏ noc na, do któ rej za li czo no
pi´ç pod ga tun ków:

Co li nus vir gi nia nus vir gi nia nus – wschod -
nia cz´Êç Sta nów Zjed no czo nych, C. v. flo -
ri da nus – spo ty ka ny tyl ko na Flo ry dzie, 
C. v. tay lo ri – cen tral na cz´Êç USA od po -
∏u dnio wej Da ko ty do pó∏ noc nych kraƒ -
ców Tek sa su, C. v. te xa nus – po ∏u dnio wo -
-za chod ni Tek sas a˝ po pó∏ noc ne kraƒ ce
Mek sy ku oraz C. v. cu ba nen sis – g∏ów nie
Ku ba i Do mi ni ka na. 

Zda niem wie lu eks per tów na tym ob -
sza rze nie wy st´ pu jà ju˝ pta ki w czy sto Êci
pod ga tun ków. Jest to spo wo do wa ne za -
sie dla niem co ro ku ∏o wisk na te re nie Ka -
na dy i Sta nów Zjed no czo nych pta ka mi
po cho dzà cy mi z farm. W na szych ho -
dow lach rów nie˝ ma my do czy nie nia
z pta ka mi pó∏ noc ny mi. Traf niej sze wy da je
si´ okre Êle nie fer mo wy mi, a spo tka ∏em
si´ rów nie˝ z okre Êle niem prze piór wir gi -
nij ski eu ro pej ski. 

G∏o w´ prze pió ra wir gi nij skie go zdo bi
cha rak te ry stycz na ma ska sk∏a da jà ca si´
z bia ∏ych i czar nych piór. Bia ∏e pod gar dle
ota cza pa smo czar nych piór prze cho dzà -
cych przez oko i do cho dzà cych a˝ do
dzio ba. Nad okiem ko lej ne pa smo bia ∏ych
piór za cho dzà ce na szy j´. Ârod kiem g∏o -
wy bie gnie pa smo, któ re z czar ne go przy
dzio bie zmie nia ko lor na rdza wobrà zo wy.
Ko lor ten jest do mi nu jà cy w ubar wie niu
bo ków i grzbie tu, przy czym bo ki sà
ozdo bio ne wzo rem w ko lo rze kre mo -
wo -bia ∏ym, zaÊ na grzbie cie jest wi´ cej
ko lo ru sza re go. Kre mo wo -bia ∏e sà rów -
nie˝ pió ra na pier si i brzu chu. Ka˝ de
z nich jest ozdo bio ne czar nym wzor kiem.
U te go ga tun ku bar dzo trud no zna leêç
piór ka, któ re by ∏y by w jed nym tyl ko ko -
lo rze. Ku ra ubar wio na iden tycz nie po za
g∏o wà, gdzie ko lor czar ny zo sta∏ za stà pio -
ny rdza wo brà zo wym, a bia ∏y p∏o wo brà -
zo wym. Kie dy pta ki sà po bu dzo ne lub

czymÊ za nie po ko jo ne, stro szà pió ra na
g∏o wie. 

Ko gu ty cz´ sto sta jà na wy pro sto wa nych
no gach, pr´ ̋ àc pierÊ i uno szàc wy so ko
g∏o w´, wy da jà cha rak te ry stycz ny g∏os,
któ ry brzmi jak „bob -uait”. Praw do po -
dob nie stàd wzi´ ∏a si´ an glo j´ zycz na na -
zwa dla ca ∏e go ro dza ju Co li nus – Bo bwhi -
te (bia ∏y Bob). 

Za miesz ku jà ca Sta ny Zjed no czo ne po -
pu la cja te go prze pió ra ma nie zwy kle zró˝ -
ni co wa ne Êro do wi sko ˝y cia. Od otwar tych
tra wia stych prze strze ni, przez ob sza ry za -
drze wio ne i ogro dy, a˝ do pod miej skich
par ków (ob ser wo wa no tu pta ki ocze ku jà -
ce na po da ny przez spa ce ro wi czów po -
karm). W okre sie wio sen nym prze pió ry
do bie ra jà si´ pa ra mi i w za ci szu bu du jà
gniaz do ze êdêbe∏ tra wy, mchu i li Êci. Mniej
wi´ cej w po ∏o wie kwiet nia ku ra za czy na
zno siç ja ja o bia ∏ej sko ru pie, któ re wy sia du -
je przez oko ∏o 21–23 dni. W wy sia dy wa niu
cz´ sto bie rze udzia∏ rów nie˝ ko gut. Po za

okre sem go do wym pta ki two rzà gru py
z∏o ̋ o ne z trzy dzie stu i wi´ cej osob ni ków.
Wi´k szoÊç cza su sp´ dza jà na po szu ki wa niu
po ̋ y wie nia. Cz´ sto rów nie˝ od po czy wa jà
ca ∏à gru pà, two rzà cia sne ko ∏o, a g∏o wy po -
szcze gól nych osob ni ków zwró co ne sà na
ze wnàtrz. W ra zie nie bez pie czeƒ stwa
pierz cha jà we wszyst kie stro ny, dez orien -
tu jàc w ten spo sób na past ni ka. 

Zu pe∏ nie in ny wy glàd ma za gro ̋ o ny wy -
gi ni´ ciem i wpi sa ny do pierw sze go za ∏àcz -
ni ka Kon wen cji Wa szyng toƒ skiej pod ga tu -
nek Co li nus vir gi nia nus rid gwayi. W swo jej
oj czyê nie na zy wa ny Ma sked Bo bwhi te,
czy li „za ma sko wa ny bia ∏y Bob”. Pro po nu j´,
aby dla te go pod ga tun ku u˝y waç pol skiej
na zwy: prze piór wir gi nij ski za ma sko -
wy. Za miesz ku je on po ∏u dnio wo -wschod -
ni kra niec sta nu Ari zo na. Ze wzgl´ du na
wy glàd i ochro n´ cz´ sto jest opi sy wa ny
zu pe∏ nie osob no, two rzàc gru p´ z jed nym
tyl ko pod ga tun kiem. PierÊ i brzuch te go
prze pió ra ma jà ko lor rdza wobrà zo wy.

Kilkudniowe m∏ode w ró˝nych kolorach

Pobudzone przepióry stroszà pióra na g∏owach
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Lot ki i pió ra po kry wo we skrzy de∏: ciem -
no sza ro -brà zo we z ja Êniej szym wzor kiem.
Na g∏o wie czar ne pió ra. Brak ty po we go,
bia ∏o -czar ne go ry sun ku ma ski. Tyl ko kil ka
wi docz nych bia ∏ych pió rek od oka w stro -
n´ kar ku, pod tym wà skie pa sem ko brà zo -
wa wych piór. Rów nie˝ od czub ka g∏o wy
przez Êro dek kar ku wy raê niej sze pa smo
o brà zo wym od cie niu. 

Je stem pe wien, ˝e o los te go pod ga tun ku
nie mu si my si´ mar twiç, po nie wa˝, na dzieƒ
dzi siej szy, do syç do brze roz mna ̋ a si´ w nie -
wo li, a w∏a dze ame ry kaƒ skie dba jà o je go
ochro n´ oraz utrzy ma nie ist nie jà cych i za -
sie dle nie no wych sta no wisk ty mi pta ka mi. 

Ko lej nà gru p´ sta no wi sie dem pod ga tun -
ków za miesz ku jà cych wschod ni i cen tral ny
Mek syk. Sà to: C. v. ma cu la tus, C. v. ari dus,
C. v. gray so ni, C. v. ni gri pec tus, C. v. pec to -
ra lis, C. v. god ma ni i C. v. mi nor. Wy ̋ ej wy -
mie nio ne pta ki ma jà wzór i ry su nek ubar -
wie nia ta ki jak prze pió ry za li czo ne do tzw.

gru py pó∏ noc nej, jed nak ̋ e po sia da jà nie co
wi´ cej ciem nych barw ni ków. Ogól nie rzecz
uj mu jàc, pta ki spra wia jà wra ̋ e nie ciem niej -
szych, in ten syw niej ubar wio nych. 

Ostat nia gru pa obej mu je po zo sta ∏e
pod ga tun ki (czar no g∏o we): C. v. atri ceps,
C. v. thay eri, C. v. har ri so ni, C. v. coy ol -
cos, C. v. sa lvi ni oraz C. v. in si gnis, za -
miesz ku jà ce naj da lej na po ∏u dnie wy su ni´ -
tà cz´Êç Mek sy ku a˝ do Gwa te ma li. Przy -
po mi na jà ob j´ te go ochro nà C. v. rid gwayi,
ale czar ny ko lor g∏o wy roz cià ga si´ du ̋ o
da lej na pierÊ. Prze pió ry z tej gru py ma jà
bar dzo atrak cyj ny wy glàd, dla te go wy da je
si´, ˝e po mi mo wie lu form ho dow la nych,
ich obec noÊç w na szych wo lie rach jest tyl -
ko kwe stià cza su.

MU TA CJE
˚a den z co raz po wszech niej ho do wa -

nych prze pió rów nie wy two rzy∏ ty lu mu -
ta cji, co prze piór wir gi nij ski. Kie dy my Êl´,

˝e ju˝ wszyst ko jest dla mnie ja sne i po -
uk∏a da ne, znaj du j´ coÊ no we go. W ka˝ -
dym przy pad ku b´ d´ sta ra∏ si´ po da waç
an giel skà na zw´ mu ta cji.

Na po czà tek zwróç my uwa g´ na prze -
pió ry w mu ta cjach, któ re z po wo dze niem
mo gli by Êmy za li czyç do stan dar do wych.
Ko gu ty po sia da jà cha rak te ry stycz nà bia ∏o -
-czar nà ma sk´, na to miast ró˝ nià si´ mi´ dzy
so bà in ten syw no Êcià „brà zo we go” ko lo ru.
Za li czy my tu taj: chest nut – kasz ta no we,
cin na mon – cy na mo no we oraz fawn – p∏o -
we. Dla mniej wra˝ li we go na ró˝ no rod -
noÊç barw oka lub mniej do Êwiad czo ne go
ho dow cy b´ dà to w ka˝ dym przy pad ku
prze pió ry o ubar wie niu no mi nal nym, ale
gdy by Êmy usta wi li obok sie bie mu ta cj´ cy -
na mo no wà i kasz ta no wà, ró˝ ni ca b´ dzie
do sko na le wi docz na. Ob ser wu jàc kra jo wà
po pu la cj´, znaj du je my pta ki, któ re mo gli -
by Êmy przy po rzàd ko waç do po szcze gól -
nych mu ta cji.

Kogut mutacji Mexican speckled. Fot. A. Ochojska

Mutacja czerwona Tennessee red

Para mutacji Mexican speckled (˝ó∏te) 

Porównanie kogutów barwy standardowej i srebrnej
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Smo ke – przy dy mio ne. T∏u ma cze nie
s∏o wa na su wa nam ju˝ pe wien ob raz. Bar -
wa pta ka jest przy t∏u mio na, po kry ta sza -
rym na lo tem. Mu ta cja ta naj praw do po dob -
niej nie wy st´ pu je w na szych ho dow lach.

Me xi can spec kled – ˝ó∏ te. Pod ta kà
na zwà wy st´ pu je w na szym kra ju (cza sa mi
iza be lo wa te) atrak cyj na mu ta cja, bar dzo
wy raê nie ró˝ nià ca si´ od pta ków no mi nal -
nych. Bar wa ma ski jak u pta ków stan dar -
do wych. Ko lor rdza wobrà zo wy za stà pio -
ny ˝ó∏ tym, a do k∏ad niej ˝ó∏ top∏o wym. Do -
ro s∏e ko gu ty za cho wu jà tro ch´ brà zo we -
go ko lo ru na po kry wach skrzy de∏ i na pier -
si. Na ma sce m∏o dych ko gu ci ków doÊç
d∏u go wy st´ pu je ko lor ˝ó∏ ty za miast bia ∏e -
go. Nie któ re osob ni ki po sia da jà ˝ó∏ ta wy
na lot na ma sce na wet po ca∏ ko wi tym wy -
pie rze niu. Pta ki w tym ko lo rze sà bar dzo
po pu lar ne w na szych ho dow lach.

Le mon – cy try no we. Ko lor ̋ ó∏ ty w tym
przy pad ku jest wy raê nie ja Êniej szy (bled -
szy) ni˝ w mu ta cji opi sa nej wy ̋ ej, szcze gól -
nie jest to wi docz ne w ubar wie niu ku ry.
U ko gu tów zu pe∏ ny brak brà zo wych prze -
bar wieƒ. Nie spo tka ∏em si´ z kra jo wy mi
pta ka mi, któ re mo˝ na by za li czyç do tej
mu ta cji.

Si lver – srebr ne. Ko lej na mu ta cja ró˝ -
nià ca si´ w spo sób zde cy do wa ny od pta -
ków no mi nal nych. Ma ska ko gu ta nie ule g∏a
w tej mu ta cji zmia nie. Na to miast bar wa
pta ków do ro s∏ych jest „sre brzy sta”. Pta ki
te wy st´ pu jà w kil ku od cie niach „sre brzy -
sto Êci”. Mu ta cja od ja kie goÊ cza su obec na
w na szych ho dow lach.

Ten nes see red – czer wo ne. Ca ∏e cia -
∏o pta ków jest rdza wobrà zo we. Nie ma
ty po we go roz ja Ênie nia na pier si i brzu chu.
Ko lor jest w mia r´ jed no li ty z ciem nym
wzor kiem. U ku ry wzór jest wy raê ny, zaÊ
u ko gu ta nie rów no mier ny i jak by roz my ty,
dla te go je go ubar wie nie jest bar dziej in -
ten syw ne. Nie wy st´ pu je cha rak te ry stycz -
na ma ska w ty po wym bia ∏o -czar nym ko lo -

rze. Bia ∏y zo sta∏ za stà pio ny rdza wobrà zo -
wym i czar nym, na któ rym po ja wia jà si´
nie licz ne bia ∏e piór ka.

Mu ta cja obec na od d∏u˝ sze go cza su
w na szych wo lie rach. Spo ro osob ni ków
o tym ubar wie niu po sia da nie wiel kie bia ∏e
zna cze nia na pier si, tzw. Êli nia ki. Od pta -
ków czer wo nych by ∏a naj prost sza dro ga
do uzy ska nia ko lej nej mu ta cji.

Pied – sze ki. Do tej po ry naj ∏ad niej sze
pta ki pstro ka te wy st´ pu jà w ko lo rze czer -
wo nym, ale mo˝ na ju˝ za ob ser wo waç
oka zy z bia ∏y mi zna cze nia mi w ubar wie niu
stan dar do wym, srebr nym, a na wet ˝ó∏ -
tym. Jak wi daç na za ∏à czo nych zdj´ ciach,
pol scy ho dow cy mo gà si´ po chwa liç nie
naj gor szy mi sze ka mi.

Whi te – bia ∏e. Ca ∏e cia ∏o ta kie go pta ka
jest bia ∏e. Cza sa mi mo ̋ e my za ob ser wo -
waç kil ka ko lo ro wych pió rek. Nie sà to al -
bi no sy, dla te go oko u nich jest ciem ne, po -
dob nie jak dziób. U ko gu ta oby dwie cz´ Êci
dzio ba sà ciem ne, u ku ry zaÊ co naj wy ̋ ej
tyl ko gór na. Rów nie˝ ta mu ta cja jest ho do -
wa na w na szym kra ju.

Black – czar ne. Po dob nie jak u mu ta cji
czer wo nej nie wy st´ pu je cha rak te ry stycz -

na ma ska i roz ja Ênie nie pier si. Bar wa pod -
sta wo wa pta ka jest ta ka sa ma jak pta ków
srebr nych, ale nie co bar dziej in ten syw na
(ciem niej sza). Pierw sze oka zy tej mu ta cji
do tar ∏y ju˝ do na szych ho dow li.

Te mat mu ta cji by∏ by nie pe∏ ny, gdy by Êmy
nie wspo mnie li o pta kach z pod wy˝ szo nà
ma sà cia ∏a, ta kie wir gi nij skie „broj le ry”.
Spo tka ∏em si´ z dwo ma wzmian ka mi o ta -
kich pta kach, któ re no si ∏y na zwy Wi scon -
sin Jum bo (S∏o nie z Wi scon sin) oraz In dia -
na Gi gant (Gi gan ty z In dia ny). Bar dzo za -
baw ne na zwy, ale trze ba przy znaç, ˝e na
zdj´ ciach, któ re wi dzia ∏em, ró˝ ni ca wiel ko -
Êci w sto sun ku do pta ków no mi nal nych by -
∏a doÊç znacz na. Ma te ria∏ do ty czy∏ prze pió -
rów o ubar wie niu stan dar do wym. Jed nak -
˝e, o ile mu ta cja ta zy ska uzna nie w oczach
ho dow ców, kwe stià cza su b´ dzie po ja wie -
nie si´ „s∏o ni ków” i „gi gan tów” w in nych
bar wach. Nie po sia dam in for ma cji, któ re
po twier dza ∏y by wy st´ po wa nie tej mu ta cji
w na szych kra jo wych ho dow lach. 

HO DOW LA
Ho dow la prze pió ra wir gi nij skie go nie

ró˝ ni si´ w spo sób zna czà cy od ho dow li

Bia∏e przepióry wirginijskie

Czerwone szeki Polscy hodowcy mogà si´ pochwaliç nie najgorszymi szekami
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omó wio nych w po przed nim ar ty ku le
przed sta wi cie li ro dza ju Cal li pe pla. Do ty -
czy to za rów no wa run ków utrzy ma nia,
roz mna ̋ a nia, jak i kar mie nia. Na to miast
z mo ich ob ser wa cji je go za cho wa nia
i uspo so bie nia wy ni ka, ˝e bar dziej praw -
do po dob ne jest je go har mo nij ne wspó∏ ̋ y -
cie z in ny mi, nie ko niecz nie ma ∏y mi pta ka -
mi w wo lie rze wie lo ga tun ko wej. Przede
wszyst kim wy ka zu je za cho wa nia bli˝ sze
prze piór kom ni˝ prze pió rom. Cz´ sto
mo˝ na za ob ser wo waç m∏o de no cu jà ce
w gru pach, co jest ty po we dla prze pió rek
(two rzà ko ∏o z g∏o wa mi zwró co ny mi na
ze wnàtrz). Rów nie˝ do ro s∏e pta ki wi´k -
szoÊç dnia sp´ dza jà na zie mi! Do pie ro na
noc leg uda jà si´ na moc ne ko na ry lub pó∏ -
ki b´ dà ce na wy po sa ̋ e niu wo lie ry. Nie
ma jà jed nak ten den cji do w´ dro wa nia
w gór ne par tie wo lier. Ob ser wo wa ∏em
tak ̋ e do ro s∏e pa ry, któ re pre fe ro wa ∏y
noc leg w k´ pie su chej tra wy, pod os∏o nà
ka mie ni lub ko rze ni, po mi mo ˝e mia ∏y do
dys po zy cji moc ne i so lid ne ga ∏´ zie. Mo je go
prze ko na nia o przy dat no Êci do wo lier wie -
lo ga tun ko wych nie zmie nia na wet fakt, ˝e
ko gu ty, szcze gól nie w okre sie go do wym,
wy ka zu jà za cho wa nia agre syw ne. Mam
sze reg uda nych po ∏à czeƒ prze pió ra wir gi -
nij skie go z pa pu ga mi, go ∏´ bia mi i go ∏àb ka -
mi, drob nà eg zo ty kà oraz ka nar ka mi, ale
te˝ z in ny mi ku ra ka mi: prze piór ka mi chiƒ -
ski mi i fran ko li nem ob ro˝ nym. S∏y sza ∏em
o wspól nej ho dow li te go ga tun ku, w jed -
nej wo lie rze, z ba ̋ an ta mi. Zu pe∏ nie ina -
czej wy glà da spra wa z m∏o dy mi prze piór -
ka mi wir gi nij ski mi, któ re po tra fià byç bar -
dzo agre syw ne w sto sun ku do in nych ga -

tun ków ku ra ków prze by wa jà cych z ni mi
we wspól nej wy cho wal ni. Oka le cza jà i za -
bi ja jà sto sun ko wo szyb ko i spraw nie. Zna -
jàc sk∏on no Êci m∏o dych wir gi nia ków do
prze Êla do wa nia in nych pta ków, od ja kie -
goÊ cza su, kil ka dni po wy l´ gu, od dzie lam
m∏o de wir gi ny do osob nej wy cho wal ni.
Zro bi ∏em tak rów nie˝ trzy la ta te mu.
W sta dzie by ∏y rów nie˝ od cho wa ne prze -
ze mnie pta ki bia ∏e. Przez oko ∏o osiem ty -
go dni m∏o de ro s∏y pra wi d∏o wo i nie by ∏o
˝ad nych pro ble mów. Z nie wia do mej przy -
czy ny w sta dzie na stà pi∏ gwa∏ tow ny
wzrost agre sji, ale ata ko wa ne by ∏y tyl ko
bia ∏e pta ki. Nie ste ty stra ci ∏em znacz nà
cz´Êç, tak cen nych dla mnie, m∏o dych. Za -
ob ser wo wa ∏em, ˝e za cho wa nia agre syw -
ne mia ∏y miej sce rów nie˝ w na st´p nych la -
tach (pta ki ciem ne do mi no wa ∏y nad ja sny -
mi, ale by wa ∏o te˝ od wrot nie), dla te go sta -
ra ∏em si´ od dzie laç pta ki ja sne od ciem -
nych. W ubie g∏ym ro ku po kil ku ty go -
dniach po dzie li ∏em m∏o de prze pió ry we -
d∏ug ko lo rów i nie mia ∏em ̋ ad nych pro ble -
mów z od cho wem. 

Wi dzia ∏em zdj´ cia (nie tyl ko z farm
ame ry kaƒ skich), na któ rych gru pa ho -
dow la na pta ków sk∏a da ∏a si´ z ko gu ta
i kil ku kur. A tak ̋ e ho dow l´ w sta dach
obej mu jà cych wie le ko gu tów, na ka˝ de -
go przy pa da ∏o kil ka kur. Stàd mój wnio -
sek, ˝e ta ka ho dow la jest mo˝ li wa. Mu si -
my jed nak wziàç pod uwa g´, ˝e jest ona
nie zgod na z na tu rà tych pta ków. Za k∏a -
dam, ˝e nie za le ̋ y nam na po zy ska niu
m∏o dych osob ni ków dla ce lów kon sump -
cyj nych, bàdê ∏o wiec kich. Dla te go po le -
cam ho dow l´ w pa rach. Jest to zde cy do -
wa nie lep sze roz wià za nie, po zwa la jà ce
na ob ser wa cj´ za cho waƒ tych pta ków,
jak rów nie˝ da jà ce na dzie j´ na na tu ral ny
od chów. Ho dow la prze pió rów wir gi nij -
skich jest mo˝ li wa ju˝ w nie wiel kich wo -
lie rach lub du ̋ ych klat kach. Na to miast
pta ki ho do wa ne w du ̋ ych, prze stron -
nych po miesz cze niach po zo sta jà bar dziej
zwià za ne ze swo im opie ku nem, nie wy -
ka zu jàc ta kich ten den cji do zdzi cze nia,
jak to ob ser wu je my u przed sta wi cie li ro -
dza ju Cal li pe pla. 

Kura z m∏odymi. Fot. A. Ochojska

Kogut prowadzàcy m∏ode. Fot. A. Ochojska
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Cz´ sto spo ty kam si´ z py ta niem o na tu -
ral ny od chów prze pió ra wir gi nij skie go.
Mo ja ho dow la te go ga tun ku jest na sta wio -
na na mu ta cje barw ne. Dla te go prio ry te -
tem w tej sy tu acji jest uzy ska nie m∏o dych
z ka˝ dej ze sta wio nej pa ry (l´ gi na tu ral ne
scho dzà na dru gi plan). Cz´Êç mo ich pta -
ków prze by wa w wo lie rach ogól nych,
gdzie ma jà mo˝ li wo Êci i miej sce do od by -
cia l´ gów na tu ral nych, jed nak od kàd zaj -
mu j´ si´ ho dow là te go ga tun ku, wszel kie
pró by na tu ral nych l´ gów koƒ czy ∏y si´ nie -
po wo dze niem. Nie mam wàt pli wo Êci, ˝e
ta ki od chów jest mo˝ li wym, choç jesz cze
nie zbyt cz´ stym zja wi skiem. W tym miej -
scu chcia∏ bym przy bli ̋ yç pew ne zda rze -
nie. Dwa la ta te mu sprze da ∏em pew ne mu
ma∏ ̋ eƒ stwu pa r´ prze pió rów o ubar wie -
niu no mi nal nym, któ re wy l´ g∏y si´ w in ku -
ba to rze. Za czy na li wte dy swo jà przy go d´
z prze piór ka mi. Pta ki umie Êci li w wo lie rze
ze wn´trz nej. Ze wzgl´ du na to, ˝e nie
dys po no wa li in ku ba to rem, kil ka pierw -
szych jaj pod ∏o ̋ y li wy sia du jà cej kur ce je -
dwa bi stej. Sa micz ka na dal zno si ∏a ja ja, co
wi´ cej, w jed nym miej scu, dla te go po sta -
no wi li ich nie za bie raç. Ogól ne za sko cze -
nie wzbu dzi ∏o wy sia dy wa nie jaj przez ko -
gu ta. Sie dzia∏ wy trwa le, a go spo darz, nie
ma jàc do nie go pe∏ ne go za ufa nia, ob ra ca∏
ja ja, kie dy ten opusz cza∏ gniaz do, aby za -
spo ko iç swo je po trze by ˝y cio we. Wy -
trwa ∏oÊç ko gu ta za sko czy ∏a wszyst kich,
któ rzy Êle dzi li je go po czy na nia, czy ta jàc
ko lej ne re la cje za miesz cza ne na fo rum in -
ter ne to wym. Zdu mie nie wy wo ∏a∏ tak ̋ e
pra wi d∏o wy wy l´g i pro wa dze nie m∏o dych
przez sam ca. Szko da, ˝e wsku tek ró˝ nych
nie ko rzyst nych czyn ni ków prze ̋ y∏ tyl ko
je den m∏o dy. Ko gut to ko wa∏, a kur ka za -
cz´ ∏a zno siç ko lej nà par ti´ ja jek, i tym ra -
zem wszyst ko od by ∏o si´ ju˝ w zu pe∏ nej
zgo dzie z na tu rà. Ona przy k∏ad nie wy sia -
dy wa ∏a jaj ka, a on w tym cza sie gor li wie jej
pil no wa∏. Pa ra wy cho wa ∏a pi´ç m∏o dych,
któ ry mi tro skli wie si´ opie ko wa ∏a. 

Dla ga tun ku te go sà prze zna czo ne ob -
ràcz ki o Êred ni cy we wn´trz nej 6 mm. 

PRA WO I HO DOW LA
Na ko niec chcia∏ bym od nieÊç si´ do

spra wy, któ ra w mo im prze ko na niu znie -
ch´ ci ∏a wie lu ho dow ców do wpro wa dze -
nia te go prze pió ra do swo ich ho dow li. Kil -
ka lat te mu za cz´ li Êmy re je stro waç pta ki.
Nie wszyst kie oczy wi Êcie, ale te, któ re te -

go wy ma ga jà. Do sto so wa li Êmy kra jo we
pra wo do pra wa obo wià zu jà ce go na Êwie -
cie i w Eu ro pie. Wspo mnia ne zmia ny ma jà
na ce lu ochro n´ kon kret nych frag men tów
przy ro dy, pre cy zyj nie wy mie nio nych
w tych do ku men tach. W przy pad ku prze -
pió ra wir gi nij skie go do cho dzi do licz nych
nie po ro zu mieƒ. Spe cjal nà ochro nà nie zo -
sta∏ ob j´ ty ca ∏y ga tu nek (wte dy w ak tach
praw nych wid nia ∏a by na zwa Co li nus vir gi -
nia nus), ale tyl ko je den z pod ga tun ków
prze pió ra wir gi nij skie go – Co li nus vir gi nia -
nus rid gwayi. Na te mat te go przed sta wi -
cie la i je go ochro ny pi sa ∏em ju˝ po wy ̋ ej.
Zga dzam si´ z rzà dem ame ry kaƒ skim, ˝e
na le ̋ y chro niç ten za gro ̋ o ny pod ga tu nek.
Nie ro zu miem na to miast in ter pre ta cji
praw nej w mo im kra ju i po trze by wpi sy -
wa nia do re je strów w urz´ dach po wia to -
wych pta ków wszyst kich pod ga tun ków.
Za rów no te go chro nio ne go, jak i tych,
z któ rych Ame ry ka nie czy nià obiekt swo -
ich pa sji my Êliw skich. Ge ne ral nie rzecz uj -
mu jàc, we wszyst kich pu bli ka cjach, w ró˝ -
nych j´ zy kach, pod ga tu nek chro nio ny opi -
sy wa ny jest bàdê od dziel nie, bàdê ze
szcze gól nym pod kre Êle niem je go od r´b -

no Êci. Do na zwy do da wa ny jest przy miot -
nik: za ma sko wa ny, wi´c my rów nie˝ po -
win ni Êmy u˝y waç na zwy prze piór wir gi nij -
ski za ma sko wy, aby przy naj mniej w ten
spo sób od dzie liç to, co chro nio ne, od ca -
∏ej resz ty, a ho dow cy pol scy, po dob nie jak
ich ko le dzy w in nych kra jach, nie b´ dà
mieç wàt pli wo Êci, co na le ̋ y re je stro waç,
a cze go nie trze ba. 

PO ZO STA ̧E GA TUN KI RO DZA JU Co li nus
Po zo sta ∏e trzy ga tun ki za li czo ne do te go

ro dza ju sà bar dzo rzad kie w ho dow lach.
Dwa z nich praw do po dob nie nie wy st´ pu -
jà w ogó le. Tyl ko prze piór zmien ny od kil -
ku na stu lat po ja wia si´ spo ra dycz nie
w pry wat nych ho dow lach Eu ro py Za -
chod niej. 

PRZE PIÓR ZMIEN NY (Co li nus cri status)
Prze piór ten jest re pre zen to wa ny przez

czter na Êcie pod ga tun ków: C. cri sta tus cri -
sta tus, C. c. ma riae, C. c. pa na men sis, C. c.
de co ra tus, C. c. lit to ra lis, C. c. ba dius, C. c.
leu co tis, C. c. bo go ten sis, C. c. pa rvi cri sta -
tus, C. c. ho rva thi, C. c. con ti nen tis, C. c.
bar ne si, C. c. mo cqu ery si, C. c. son ni ni.

Kogut siedzàcy wytrwale na jajach. Fot. A. Ochojska

W trakcie wyl´gu. Fot. A. Ochojska
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Za miesz ku je ob szar od Pa na my przez Ko -
lum bi´ i We ne zu el´ do Bra zy lii. Wy st´ pu -
je na te re nach za le sio nych, sty ka jà cych si´
z ob sza ra mi tra wia sty mi. 

Po szcze gól ne pod ga tun ki wy ka zu jà spo -
rà zmien noÊç w ubar wie niu pier si i g∏o wy
oraz d∏u go Êci czu ba. Prze pió ry, któ re mo -
˝e my spo tkaç w ho dow lach, ma jà ko lor
in ten syw nie rdza wobrà zo wy z wy raê nym
bia ∏ym, pla mi stym wzo rem po bo kach i na
pier si. Po licz ki i pas nad okiem rdza wo -
czer wo ne. G∏o w´ zdo bi czub, któ ry u ko -
gu tów jest za wsze oka zal szy. Ko lor ku ry
nie jest tak in ten syw ny, a ry su nek mniej
wy ra zi sty. U in nych pod ga tun ków nie wy -
st´ pu je rdza woczer wo ny ko lor na g∏o wie,
bàdê bia ∏y, pla mi sty wzór na pier si jest
moc no ogra ni czo ny. Wy st´ pu jà tak ̋ e ró˝ -
ni ce w d∏u go Êci czu ba. Ogól nie rzecz uj -
mu jàc, wie dza do ty czà ca te go ga tun ku jest
bar dzo skrom na. Po dob nie zresz tà jak po -
zo sta ∏ych dwóch ga tun ków opi sa nych po -
ni ̋ ej. Do cie ka wo stek na le ̋ y fakt, i˝ prze -
piór ten, ja ko je den z nie licz nych ga tun -
ków, po wi´k sza are a∏ swo je go wy st´ po -
wa nia, zaj mu jàc te re ny po wy ci´ tych la -
sach. Przed sta wi cie li te go ga tun ku spo ra -

dycz nie mo ̋ e my spo tkaç w ho dow lach
Ame ry ki i Eu ro py Za chod niej. Nie po sia -
dam da nych na te mat wy st´ po wa nia tych
pta ków w Pol sce. Mo˝ li we, ˝e jed nà
z przy czyn ich nie obec no Êci jest ko niecz -
noÊç utrzy my wa nia tych prze pió rów od
je sie ni do wio sny w po miesz cze niach
ogrze wa nych. Miej my jed nak na dzie j´, ˝e
z cza sem i ten ga tu nek sta nie si´ po pu lar -
niej szym miesz kaƒ cem wo lier. 

PRZE PIÓR PLA MI STY
(Co li nus leu co po gon)

SzeÊç pod ga tun ków te go prze pió ra: C. l.
leu co po gon, C. l. dic keyi, C. l. in ca nus, C. l.
hy po leu cus, C. l. ley lan di, C. l. scla te ri za -
miesz ku je Ame ry k´ Ârod ko wà, od po ∏u -
dnio wej Gwa te ma li przez Hon du ras, Sal -
wa dor i Ni ka ra gu´ do Ko sta ry ki. Pre fe ru je
te re ny tra wia ste, w po bli ̋ u za gaj ni ków
i chasz czy s∏u ̋ à cych im za schro nie nie.

Pod wie lo ma wzgl´ da mi to ga tu nek po -
dob ny do prze pió ra wir gi nij skie go. Ma ska
nie jest tak wy ra zi sta, a po szcze gól ne pod -
ga tun ki wy ka zu jà zmien noÊç w in ten syw -
no Êci i ilo Êci bia ∏e go ko lo ru na szyi oraz
brzu chu. G∏o wa brà zo wa z nie wiel kim

czub kiem. Pod gar dle bia ∏e. Bia ∏e pa smo
piór po ja wia si´ tak ̋ e nad okiem. Mi´ dzy
ty mi ob sza ra mi bie li znaj du je si´ czar no -
-brà zo wa pla ma bie gnà ca od oka w stro n´
kar ku. Szy ja i bo ki czar ne z bia ∏y mi pla ma -
mi. Gar d∏o kasz ta no we. PierÊ sza ra z bia -
∏y mi pla ma mi, po dob nie jak brzuch.
Grzbiet i skrzy d∏a sza ro -brà zo we, lot ki
i ste rów ki pra wie czar ne. 

Ten ga tu nek naj praw do po dob niej w ogó -
le nie wy st´ pu je w ho dow lach, po dob nie
jak ostat ni z na le ̋ à cych do te go ro dza ju.

PRZE PIÓR BIA ̧O BRE WY 
(Co li nus ni gro gu la ris)

Prze piór wy st´ pu jà cy w trzech re jo nach
Ame ry ki: Co li nus ni gro gu la ris ca bo ti na Ju ka -
ta nie, Co li nus ni gro gu la ris per sic cus w Hon -
du ra sie oraz Co li nus ni gro gu la ris ni gro gu la ris
od Be li ze przez Gwa te ma ĺ , wschod ni Hon -
du ras, po pó∏ noc nà Ni ka ra gu´.

Pre fe ru je, jak wi´k szoÊç prze pió rów,
te re ny tra wia ste z nie wiel kà ilo Êcià za ro Êli.

Bar dzo po dob ny do prze pió ra wir gi nij -
skie go. Pod gar dle jest czar ne. Pod okiem
prze bie ga pa smo bia ∏ych piór, a nad nim
pió ra czar ne, któ re da lej prze cho dzà
przez oko. Po za tym nad okiem i na czo le
pió ra bia ∏e two rzà ce jak by brew (stàd
praw do po dob nie pol ska na zwa te go ga -
tun ku). Na g∏o wie pió ra brà zo wa we.
PierÊ, brzuch oraz bo ki po sia da jà bar dzo
∏ad ny ry su nek. Na bo kach: pió ra bia ∏e 
– ka˝ de z czar nà ob wód kà. Wzd∏u˝ most -
ka pió ra ma jà ˝ó∏ ta wy od cieƒ, a ob wód ka
jest brà zo wa. Piór ka w tym ko lo rze sà
rów nie˝ na kar ku. Grzbiet, skrzy d∏a i ogon
sza ro -brà zo we z ja Êniej szym wzor kiem.
Ku ra nie po sia da czar nych i bia ∏ych piór na
g∏o wie. Nie wy st´ pu jà rów nie˝ cha rak te -
ry stycz ne pió ra z ob wód ka mi na pier si
i bo kach. Ubar wie nie ku ry to mie szan ka
ró˝ nych od cie ni brà zu. Nie do tar ∏em do
˝ad nych in for ma cji do ty czà cych wy st´ po -
wa nia te go ga tun ku w ho dow lach. 

Spo Êród trzy dzie stu dwóch ga tun ków,
tyl ko co do oÊmiu ma my pew noÊç, ˝e sà
ho do wa ne i roz mna ̋ a ne w nie wo li. Ho -
dow la prze pió rów w ostat nich la tach jest
co raz po pu lar niej sza, dla te go wie le z po -
zo sta ∏ych ga tun ków z pew no Êcià wzbo ga -
ci pry wat ne ko lek cje tych pta ków. Czy b´ -
dzie nim któ ryÊ z po zo sta ∏ych przed sta wi -
cie li ro dza ju Co li nus? Te go dzi siaj na pew -
no nie roz strzy gnie my. 

Fot. au to ra

Charakterystyczne bia∏e jaja w gnieêdzie. Fot. A. Ochojska

Sporo czerwonych ptaków ma tzw. Êliniaki. Fot. A. Ochojska


