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Arau ca nyArau ca ny

Jak roz po czà ∏em ho dow l´
D∏u˝ szy czas za sta na wia ∏em si´, któ -

ra ra sa dro biu grze bià ce go o˝y wi ∏a by
i uzu pe∏ ni ∏a mo jà ho dow l´ li li pu tów
wy an dot tów i ho len de rek. W 2001 ro -
ku d∏u gie, zi mo we wie czo ry kart ko wa -
∏em cza so pi sma ho dow la ne i mój wy -
bór pad∏ na do syç rzad kà jak u nas –
ra s´ arau ca ny – ku ry bez ogo no we.



Naj wi´k szym pro ble mem by ∏o zdo -
by cie ja kich kol wiek in for ma cji na te -
mat tych in te re su jà cych kur, a na st´p -
nie uzy ska nie ad re sów ich ho dow ców
w ra mach by ∏ej Cze cho s∏o wa cji. Na
szcz´ Êcie mam od∏o ̋ o nych ostat nich
14 rocz ni ków, za rów no s∏o wac kich ja -
ki i cze skich cza so pism ho dow la nych,
tak wi´c po d∏u gich po szu ki wa niach
zna la z∏em w nich kil ka kon tak tów
w S∏o wa cji oraz na Mo ra wach. Z nich
po tem uzy ska ∏em ma te ria∏ i pod sta -
wo we po ra dy na te mat ho dow li.

Arau ca ny – pre zen ta cja ra sy
Arau ca ny sà wpraw dzie za li cza ne do

kur bo jo wych, ale (z mo ich do Êwiad -
czeƒ wy ni ka), ˝e do brze wspó∏ ̋ y jà rów -
nie˝ z in ny mi ro dza ja mi dro biu, któ re
ho du j´. Ko gu ty nie to czà mi´ dzy so bà
˝ad nych walk i to na wet pod czas wio -
sen ne go se zo nu ho dow la ne go.

Wa ga ku ry po win na wy no siç od
1,2 do 1,5 kg, a ko gu ta od 1,8 do
2,1 kg. I z te go w∏a Ênie po wo du
pod czas od cho wy wa nia pi sklàt ra -
zem z in ny mi mi nia tu ro wy mi ro -
dza ja mi nie po wsta jà ˝ad ne pro ble -
my, do ty czy to za rów no wie ku, kie -
dy ju˝ mo˝ na roz ró˝ niç p∏eç. Ra -

zem ho du j´ kur cz´ ta arau can, li li -
pu to wa tych (mi nia tu ro wych) wy an -
dot tów i ho len de rek. Nie za uwa ̋ y -
∏em, ˝e by któ re kol wiek z nich by ∏y
pod pre sjà Arau can. W ˝y ciu do ro -
s∏ym, ku ry sà odro bi n´ po t´˝ niej -
sze, ni˝ na przy k∏ad li li pu to wa te
wy an dot ty.
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Mi nia tu ro we arau ca ny sà wier nà,
ty le ˝e zmniej szo nà ko pià du ̋ ych.
Wa ga ko gu ta po win na si´ wa haç od
oko ∏o 0,7 kg, na to miast ku ry od oko -
∏o 0,65 kg. 

Po cho dze nie arau can
Ten ro dzaj ma doÊç eg zo -

tycz ne po cho dze nie. Pierw -
sze sztu ki po ja wi ∏y si´ w P∏d.
Ame ry ce (dzi siej sze Chi le)
w oko li cy An dów u in diaƒ -
skie go ple mie nia Arau can,
od któ rych wzi´ ∏y na zw´.
Do chwi li obec nej nie wia -

do mo jak po wsta ∏y. Ist nie je kil ka teo rii.
Praw do po dob nie w XVI w. zdo byw cy
hisz paƒ scy przy wieê li ró˝ ne go ro dza ju
drób. Ten móg∏ wy mie szaç si´ z wcze -
Êniej ju˝ przy wie zio nym z oko lic Azji.

Do te go jesz cze w XVII w. do ∏à czy li
Ho len drzy, któ rzy przy wieê li do Ame -
ry ki ¸a ciƒ skiej drób nie okre Êlo ne go ro -
dza ju. Na prze strze ni stu le ci do sz∏o do
skrzy ̋ o wa nia ró˝ nych ro dza jów (praw -
do po dob nie tak ̋ e czu ba tych). W wy ni -
ku te go po wsta∏ nie zwy k∏y drób z wà sa -
mi, bez ogo na, któ ry zno si jaj ka z ko lo -
ro wà sko rup kà, czy li arau ca ny.

Pierw sze sztu ki mo g∏y si´
prze do staç do Eu ro py na
prze ∏o mie XIX i XX w. Ju˝
w ro ku 1854 G. Je rosch wspo -
mi na na te mat ja jek z nie bie -
skà sko rup kà. W ta ki te˝ spo -
sób opi su je arau ca ny, któ re
wi dzia∏ na ob ra zie. Do Nie -
miec pierw sze arau ca ny zo -
sta ∏y przy wie zio ne w 1907 ro -
ku (do Her ne w West fa lii).
W 1921 ro ku ku ry te wzbu dzi -
∏y sen sa cj´ pod czas I Âwia to -
we go Kon gre su Dro biu (lub
I Âwia to wej Wy sta wy Dro biu)
w Ha dze. 

Mo je do Êwiad cze nia 
z ho dow là arau can

Ho do wa nie tej in te re su jà -
cej ra sy jest zde cy do wa nie
bar dziej wy ma ga jà ce ni˝ po -
zo sta ∏ych. I choç na wy sta -
wach wy ma ga na jest od mia na
bez ogo no wa, to jed nak naj -
wi´k szy pro blem sta no wi tu
p∏od noÊç i zdol noÊç do wy l´ gu
ja jek. Pierw szà ce chà cha rak -
te ry stycz nà tej ra sy, na ja kà
zwró ci cie uwa g´, jest jej nie -
zwy k∏a po sta wa, któ rà za -
wdzi´ cza bra ko wi ku pra,
a tym sa mym tak ̋ e ogo na. Tu
po ja wia si´ pro blem. Nor mal -
nie u ko gu ta i ku ry pió ra sp∏y -
wa jà wzd∏u˝ ku pra, na to miast
ten drób nie po tra fi pod czas
ko pu la cji ich unieÊç. Na wet
je Êli ko gut po kry je ku ry, to
i tak w wi´k szo Êci przy pad ków
jaj ka nie zo sta jà za p∏od nio ne.
Jest na to tyl ko je den spo sób.

Na trzy ty go dnie przed pla no wa nym
zbio rem wy sia dy wa nych jaj (po roz -
dzie le niu arau can na po szcze gól ne ro -
dza je) na le ̋ y u wszyst kich bez ogo no -
wych sztuk wy pie l´ gno waç pió ra wo -
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kó∏ ku pra. Je Êli nie za mier za cie sztuk
ho dow la nych wy sta wiaç, pió ra na ogo -
nie wo kó∏ ku pra na le ̋ y ostro˝ nie przy
skó rze przy ciàç, tak ̋ e by ster czà ce sto -
si ny piór nie k∏u ∏y i nie prze szka dza ∏y
pod czas ko pu la cji. Je Êli ju˝ je przy -
tnie cie, mu si cie po tem ro biç to doÊç
cz´ sto, w za le˝ no Êci jak szyb ko b´ dà
od ra staç. Jest to bar dzo pra co ch∏on ne,

a co naj wa˝ niej sze – bo le sne dla ku ry.
Praw dà jest, ˝e wi do kiem tak wy pie l´ -
gno wa ne go dro biu ho dow la ne go oka
nie na cie szy cie, ale ma cie pew noÊç, ˝e
do cze ka cie si´ za p∏od nio nych jaj.
W 2004 ro ku mia ∏em 95 % p∏od noÊç

i za wsze wy l´ ga ∏o si´ mnó stwo
pi sklàt.

Na uczo ny w∏a sny mi do Êwiad -
cze nia mi mo g´ po ra dziç, ˝e by
do cho wu by ∏y w∏à cza ne te˝
zwie rz´ ta z ogo nem (ich
wpraw dzie nie mo˝ na wy sta -
wiaç), ale osià ga jà wy˝ szà p∏od -
noÊç, a pi skl´ ta po nich, kie dy

ju˝ doj rze jà spe∏ nia jà wzor co we wy -
mo gi wy sta wo we. Wcià˝ jed nak ist nie -
je du ̋ y pro blem z do cho wa niem po -
tom stwa z wà sa mi, czar nà bro dà,
ciem nym upie rze niem, zie lo ny mi no -
ga mi oraz w∏a Êci wà po sta wà. Ze stu

wy klu tych pi sklàt je dy nie kil ka spe∏ nia
te wszyst kie wy mo gi. W zwiàz ku z tym,
nie za le ca si´ zo sta wia nia w sta dzie
ho dow la nym na przy k∏ad tyl ko kur
z wà sa mi i ta kie go sa me go ko gu ta
z wà sa mi oraz bro da tych kur z wà sa -
mi. 

Ze wzgl´ du na bar dzo ma ∏à ba z´
ho dow la nà arau can w S∏o wa cji, za -
wsze naj wi´k szym pro ble mem by ∏o
zna le zie nie ko gu ta nie spo krew nio ne -
go. Spra w´ roz wià za ∏em w ten spo -
sób, ˝e przy wio z∏em go z za gra ni cy.
Te raz ju˝ je stem w∏à czo ny do pro gra -
mu ho dow la ne go Klu bu ho dow ców
arau can w Cze chach. Dzia ∏al noÊç
klu bu w g∏ów nej mie rze po le ga na
ko or dy na cji roz mna ̋ a nia zgod nie
z pla nem czte rech (te raz ju˝ sze Êciu)
nie spo krew nio nych ze so bà ko gu tów
pstro ka tych (ro dzi ce przy wie zie ni
z za gra ni cy). Co ro ku ho dow cy otrzy -
mu jà 1 ko gu ta z in nej li nii, tak ˝e by
za pew niç kon ty nu acj´ ra sy nie spo -
krew nio nej. Po ro ku po now nie mu -
szà wy dzie liç 1-2 sztu ki, któ re prze -
ka zu jà in nym cz∏on kom klu bu, a sa -
mi otrzy mu jà ko gu ta z in nej ho dow li
od in ne go cz∏on ka klu bu. Ta ro ta cja
ko gu tów jest ewi den cjo no wa na przez
prze wod ni czà ce go klu bu. Pod ko niec
2003 ro ku do sta ∏em w∏a Ênie od by ∏e -
go prze wod ni czà ce go pa na Smozeka
ko gu ta ka te go rii B. Na st´p nie je sie -
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nià 2004 ro ku prze ka za ∏em 2 ko gu ty
in nym ho dow com, a sam otrzy ma ∏em
1 ko gu ta kat. C (zwy ci´z c´ na spe -
cjal nej wy sta wie arau can
w Studénke, któ ry otrzy ma∏ w 2004
ro ku 95 pkt.). W li sto pa dzie 2005 ro -
ku od by ∏o si´ w Ostra wie spo tka nie
cz∏on ków Klu bu ho dow ców Arau can.
Stàd te˝ po zy ska ∏em do ho dow li
w 2005 ro ku od pa na Li ne ta oraz Pri -
kry la 2 ko gu ty no wej ka te go rii F. Do
cho wu w ro ku 2006 zo sta wi ∏em so bie
18 sztuk wà sa tych i bro da tych kur
jesz cze z w∏a sne go od cho wu z 2005
ro ku. Do nie go do da ∏em te raz no we
cze skie ko gu ty. Ko gu ta bro da te go
bez wà sów do da ∏em do wà sa tych kur
i od wrot nie, wà sa te go ko gu ta do bro -
da tych kur. Od 2005 ro ku w Klu bie
pro wa dzo na jest ewi den cja ko gu tów
ho dow la nych. Rów nie˝ w tym kie -
run ku zro bio no zna czà cy krok.

Sy tu acja zwià za na z ho dow là arau -
can jest zde cy do wa nie gor sza w S∏o -
wa cji ni˝ w Cze chach. Ma ∏o jest ho -
dow ców, a wi´k szoÊç z nich chce po -
sia daç te ku ry, g∏ów nie ze wzgl´ du
na ich ko lo ro we i za wie ra jà ce ma ∏o
cho le ste ro lu jaj ka. Nie cho dzi im
o uszla chet nie nie ho dow li, a je dy nie
o pro du ko wa nie jaj na w∏a snà po -
trze b´. Je dy nà po zy tyw nà te go stro -

nà jest za in te re so wa -

nie rów nie˝ ku ra mi, któ re nie od po -
wia da jà stan dar dom (ku ry z ogo na -
mi oraz te, któ re nie sà pre zen to wa -
ne na wy sta wach). Z dru giej stro ny
na ró˝ nych gie∏ dach po ja wia jà si´ te˝
Arau ca ny z zie lo ny mi no ga mi. Cho -
dzi tu o ró˝ ne krzy ̋ ów ki z in ny mi ra -
sa mi, po któ rych dzie dzi czà ko lor
nóg, i któ re zno szà jaj ka z zie lo na
sko rup kà. Dla te go te˝ nie po le cam
ku po waç te go dro biu na gie∏ dach,
ale bez po Êred nio z po dwór ka ho -
dow cy, któ ry prze ka ̋ e nam pod sta -
wo we in for ma cje o swo im cho wie.
Du ̋ e za in te re so wa nie prze ja wia jà
ho dow cy z Pol ski. Arau ca ny z mo jej
ho dow li ma jà ju˝ ho dow cy pol scy –
pan ¸a baj oraz pan Bor dan ze
Szcze ci na. Przy wieê li ode mnie jaj ka,
z któ rych w Pol sce wy klu ∏y si´ kur -

czacz ki.

W ja ki spo sób ho du j´ 
arau ca ny

Pod ko niec ro ku, a do k∏ad nie w po -
∏o wie grud nia roz dzie lam drób we -
d∏ug ro dza jów i ko lo rów do osob nych
wy bie gów. Bez ogo no wym sztu kom
wy sta wo wym na le ̋ y przy strzyc pió ra
wo kó∏ ku pra i nad nim. Pro po nu j´,
˝e by na jed ne go ko gu ta przy pa da ∏o
od 4 do 10 kur. W dru giej po ∏o wie
stycz nia ju˝ zbie ram pierw sze jaj ka
do wy l´ gu. W lu tym wy klu wa jà si´
pierw sze pi skl´ ta. Oprócz wy mie sza -
nej prze ze mnie kar my do sta jà rów -
nie˝ ugo to wa ne na twar do i po sie ka -
ne jaj ka, a do pó ki nie ma Ênie gu
drob no po sie ka nà zie le ni n´.
W pierw szym ty go dniu po j´ je s∏a bà
her ba tà, a kar mi´ Êru tà ku ku ry dzia -
nà, ˝e by ustrzec si´ pro ble mów z je li -
ta mi. Pi skl´ ta arau can od cho wu j´ ra -
zem z pi skl´ ta mi in nych ras (wy an -
dot tów, ho len de rek), wÊród któ rych
mam uzna ne osob ni ki ka te go rii A.

To le ru jà si´, nie wal czà o kar m´,
nie sà w sto sun ku do

sie bie agre syw ne.
W 2005 ro ku wy -
l´ g∏y mi si´ ko -
gu ci ki i kur ki
w sto sun ku 1:
1. Z pierw sze -

go i dru gie go
l´ gu wy bie ram

naj lep sze do ho -
dow li oraz na wy -
sta wy. Ob ràcz ku -
j´ je, kie dy ma jà

oko ∏o 3 mie si´ cy.
Ku ry ob ràcz ka mi

nu mer 16, a ko gu ty
nu mer 18. 

Wie rz´, ˝e dzi´ ki te mu ar ty -

Po raz pierw szy hi sto rià roz wo ju Arau can za j´ li si´ spe cja li Êci z In sty tu tu
Smi tha w Wa szyng to nie w Sta nach Zjed no czo nych. We d∏ug êró de∏ ame ry -
kaƒ skich, pierw sze wzmian ki do ty czà ce Arau can zno szà cych nie bie skie jaj ka,
od naj du je my w pu bli ka cji z 1856 ro ku w pi Êmie „Ame ri can Po ul te rers Com -
pa nion”. Pierw sza pa ra tej ra sy zo sta ∏a przy wie zio na do Ame ry ki w 1850 ro -
ku, ko lej ne do sta wy mia ∏y miej sce w la tach 1870-1880. Na st´p nie w 1920 ro -
ku fir ma z sie dzi bà w Pen syl wa nii „Pratt Expe ri ment Farm” do star czy ∏a
z Chi le wi´k szà licz b´ tych ̋ e osob ni ków i od te go mo men tu na stà pi∏ wzmo -
˝o ny roz wój ho dow la ny w Sta nach Zje no czo nych oraz Ka na dzie. 



ku ∏o wi b´ dzie my cz´ Êciej spo ty kaç si´
z tym nie po spo li tym dro biem na wy sta -
wach. Tych, któ rych ten ar ty ku∏ za in -
spi ro wa∏ od sy ∏am do „Klu bu Ho dow -
ców Arau can”. Klub ten dzia ∏a na te re -
nie Czech, ale jest rów nie˝ otwar ty dla
s∏o wac kich i pol skich ho dow ców, któ -
rzy sta ra jà si´ o cz∏on ko stwo. Wi daç,
˝e arau ca ny za czy na jà cie szyç si´ co raz
wi´k szym za in te re so wa niem i mam na -
dzie j´, ˝e ten stan d∏u go si´ utrzy ma
oraz, ˝e b´ dà cz´ sty mi go Êç mi na na -
szych wy sta wach.

Klub Ho dow ców Arau can
W grud niu 2002 ro ku w Cze chach

po wsta∏ Klub Ho dow ców Arau can.
Nie ogra ni cza si´ tyl ko do te re nu
Czech, po nie wa˝ je go cz∏on ka mi sà
tak ̋ e ho dow cy ze S∏o wa cji oraz Pol -
ski, tak wi´c po wo li roz wi ja swo jà
dzia ∏al noÊç Êrod ko wo eu ro pej skà.
Klub za ∏o ̋ y ∏o 7 ho dow ców.

W dniu 13 li sto pa da 2005 ro ku od -
by ∏o si´ w Ostra wie ze bra nie cz∏on -
kow skie. Po cie sza jà ce jest (zw∏asz -
cza w tak ci´˝ kich cza sach), ˝e przez
3 la ta klub roz rós∏ si´. Obec nie ma
28 cz∏on ków. A prze cie˝ ta licz ba
nie jest jesz cze osta tecz na. Ci, któ -
rzy wy sta wi li arau ca ny na Eu ro pej -
skiej wy sta wie w Pra dze, do sta li ze
Êrod ków klu bu do ta cj´ w wy so ko -
Êci 100 ko ron za ka˝ de zwie rz´.
We d∏ug spi su, sze Êciu ho dow ców –
cz∏on ków klu bu, zg∏o si ∏o ra zem 24
arau ca ny na Eu ro pej skà wy sta w´
w Pra dze. G∏ów nà dzia ∏al no Êcià
Klu bu jest ko or dy no wa nie roz mna -
˝a nia zgod nie z pla nem 6 nie spo -
krew nio nych ze so bà ko gu tów (przy -
wie zio nych z za gra ni cy). Pod czas ze -
bra nia ka˝ dy z ho dow ców mia∏ mo˝ -
li woÊç po in for mo waç po zo sta ∏ych,

jak so bie ra dzi∏ z od cho wy wa niem
kur czàt. Naj lep sze jed nak wy ni ki by -
∏o wi daç na spe cjal nej wy sta wie, któ -
ra nie ste ty w 2005 ro ku nie od by ∏a
si´ ze wzgl´ du na ob ostrze nia we te -
ry na ryj ne (zwià za ne z groê bà pta siej
gry py). Nie od by ∏a si´ rów nie˝ Ârod -
ko wo eur po ej ska Wy sta wa w s∏o wac -
kiej Ni trze, na któ rà mia ∏em przy go -
to wa ne dwie ko lek cje pstrych arau -
can, któ re za pew ne uzy ska ∏y by wy -
so kie no ty. Za in te re so wa nych
(z kr´ gu ho dow ców pol skich) wstà -
pie niem do Klu bu od sy ∏am do w∏a -
Êci cie la ho dow li. Udo god nie niem
jest to, ˝e miesz ka on bez po Êred nio
przy pol skiej gra ni cy, a kon takt
z nim jest rów nie˝ mo˝ li wy w j´ zy ku
pol skim.

Ja romír Sze be sta
U Far my 134/15

734 01 Ka rviná 4
Cze chy

Tel: 00420/59 634 2266
Bli˝ sze in for ma cje pod ad re sem:

Ing. Pe ter Fer jenãík
Sta rom lynská 12

821 06 Bra ti sla va
S∏o wa cja

Tel sta cjo nar ny+fax: 
004212/4525 9119, 

Te le fon ko mór ko wy: 
00421/903 724 208

Ma il: pe ter.fer jen cik@chel lo.sk
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W 1912 ro ku pierw sze osob ni ki tej ra sy po ja wi ∏y si´ w Po sen i Ma dry cie. W 1924 ro ku Arau ca ny by -
∏y pre zen to wa ne w Bar ce lo nie. Cho dzi tu kon kret nie o te sztu ki, któ re wy klu ∏y si´ z 24 ja jek, któ re
na st´p nie w oko li cy gór Neu quén (Ar gen ty na) od tam tej szych kur do mo wych po zbie ra∏ prof. Ore li.
Zo sta ∏y one na grzbie tach os∏ów prze trans por to wa ne przez prze ∏´ cze gór skie do Bu enos Aires. Wiel -
ce praw do po dob ne jest, ˝e pierw sze Arau ca ny po ja wi ∏y si´ rów nie˝ w An glii. Do no wej od mia ny
mo˝ na za li czyç te Arau ca ny, któ re zo sta ∏y przy wie zio ne do Nie miec w 1964 ro ku z Chi le. Tam te˝
do tar ∏o kil ka prà˝ ko wa nych ko lo ro wych sztuk po cho dzà cych z osa dy in diaƒ skiej pod Val pa ra iso
(mia sto por to we nad Pa cy fi kiem). W Niem czech Arau ca ny ja ko ra sa, któ ra mo ̋ e byç pre zen to wa na
na wy sta wach zo sta ∏a uzna na w 1965 ro ku. 


