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Ku ro pa twy
– pie rza ste kul ki

Obec nie ga tu nek ten prze ̋ y wa spek ta ku lar ny re gres spo wo do wa ny zi mà stu le cia,
któ ra po czy ni ∏a znacz ne stra ty wÊród tych pta ków (pa d∏o wów czas ok. 80–90%
po pu la cji). Od tam te go mo men tu ku ro pa twy nie mo gà li czeb nie do rów naç sta no wi
sprzed po nad 60 lat. Wszyst ko to spo wo do wa ne jest te˝ roz wo jem no wo cze sne go,
mo no kul tu ro we go rol nic twa. 

Mateusz Pluta

Fot. A. GabryÊ
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MMo ty wa cjà do na pi sa nia ar ty ku ∏u
o ku ro pa twach by ∏y na ra sta jà ce
py ta nia i dys ku sja na te mat tych

pta ków. 
Oso bi Êcie nie po sia dam ich w swo jej ho -

dow li, choç bar dzo si´ ni mi in te re su j´, gdy˝
je stem sta ̋ y stà w ko le ∏o wiec kim. Nasz ∏ow -
czy sta wia du ̋ y na cisk na to, aby moi ko le -
dzy -my Êli wi po sia da li znacz nà wie dz´ na te -
mat te go ga tun ku i je go ho dow li. Kil ku z nich
po sta no wi ∏o roz po czàç chów ku ro patw
w wo lie rach za mkni´ tych. Ma jà ju˝ pierw sze
efek ty. ̧ àcz nie od cho wa li 30 m∏o dych, z cze -
go 20 zo sta ∏o wy pusz czo ne na wol noÊç. Po -
zo sta ∏a cz´Êç przy chów ku po s∏u ̋ y do od no -
wie nia sta da pod sta wo we go. 

Ku ro pa twy, tak jak u∏a ry i pstro pió ry, na le -
˝à do ro dzi ny ku ra ków. Na Êwie cie wy st´ pu -
je pi´t na Êcie ga tun ków ku ro patw, sà to: Gó ro -
pa twa arab ska (Alec to ris me la no ce pha la), Gó -
ro pa twa chiƒ ska (Alec to ris magn), Gó ro pa twa
azja tyc ka (Alec to ris chu kar), Gó ro pa twa czar -
no gar d∏a (Alec to ris phil byi), Gó ro pa twa skal na
(Alec to ris gra eca), Gó ro pa twa ber be ryj ska
(Alec to ris bar ba ra), Gó ro pa twa czer wo na
(Alec to ris ru fa), Ku ro pa twa zwy czaj na (Per dix
per dix), Ku ro pa twa wschod nia (Per dix dau -
uri ca), Ku ro pa twa ty be taƒ ska (Per dix hadg so -
niae), Ku ro pa twa pia sko wa (Am mo per dix gri -
se agu la ris), Ku ro pa twa pu styn na (Am mo per -
dix heyi), Ku ro pa twa d∏u go dzio ba (Rhi zo the ra
lon gi ro stris), Ku ro pa twa ma da ga skar ska (Mar -
ga ro per dix ma da ga ren sis) i Ku ro pa twa czar na
(Me la no per dix ni gra). 

Chcia∏ bym sku piç si´ na ku ro pa twie zwy -
czaj nej, któ ra jest na szym ro dzi mym ga tun -
kiem, war tym po Êwi´ ce nia uwa gi z po wo du
jej bar dzo ni skie go sta nu w na szym Êro do -
wi sku. 

Ku ro pa twa zwy czaj na (Per dix per dix) jest
pta kiem otwar tych, nie za le sio nych prze -
strze ni i ste pów. Do brze przy sto so wu je si´
do zmian, ja kie za pro wa dza cz∏o wiek w Êro -
do wi sku na tu ral nym. Pta ki te wy st´ pu jà na
te re nie ca ∏ej Eu ro py za wy jàt kiem Pó∏ wy spu
Ibe ryj skie go i pó∏ no cy Skan dy na wii. Ide al ne
wa run ki do roz wo ju i po wi´k sza nia po pu la cji
ku ro pa twy ma jà na te re nach ni zin nych. Naj -
wi´k szy stan po g∏o wia tych pta ków za ob ser -
wo wa no w okre sie mi´ dzy wo jen nym. Po lo -
wa no na nie w tam tych cza sach z po wo dy
smacz ne go mi´ sa. Stra ty w po pu la cji by ∏y
jed nak szyb ko uzu pe∏ nia ne, gdy˝ ku ro pa twy
po sia da jà zna ko mi te zdol no Êci roz rod cze.
Obec nie ga tu nek ten prze ̋ y wa spek ta ku lar -
ny re gres spo wo do wa ny zi mà stu le cia, któ ra
po czy ni ∏a znacz ne stra ty wÊród tych pta ków
(pa d∏o wów czas ok. 80–90% po pu la cji). Od
tam te go mo men tu ku ro pa twy nie mo gà li -
czeb nie do rów naç sta no wi sprzed po nad 60
lat. Wszyst ko to spo wo do wa ne jest te˝ roz -
wo jem no wo cze sne go, mo no kul tu ro we go
rol nic twa. 

Ku ro pa twy no szà upie rze nie ma sku jà ce,
brà zo wo -sza re. Sam ca od sa micz ki mo˝ na
od ró˝ niç po brà zo wej pod ko wie z bia ∏à ob -
wód kà, któ ra jest wi docz na za rów no w lo cie,
jak i w mo men cie prze by wa nia pta ka na zie -

mi. Choç nie jest to ce cha, dzi´ ki któ rej na
100% mo˝ na roz po znaç p∏eç pta ka, po nie -
wa˝ nie któ re sa micz ki te˝ no szà ta ki znak.
Dla te go naj pew niej szym wy ró˝ ni kiem, dzi´ ki
któ re mu mo˝ na roz ró˝ niç p∏eç pta ka, jest
ubar wie nie skrzy de∏. Pió ra u sam ca ma jà bia -
∏y pa sek wzd∏u˝ osi, na to miast sa mi ca ma do -
dat ko wo je den lub dwa po przecz ne pa ski.
Ma sa do ro s∏e go osob ni ka to ok. 380 g, a d∏u -
goÊç cia ∏a, od czub ka dzio ba a˝ po ogon, wy -
no si 38 cm. Wiek ku ro patw mo˝ na okre Êliç
po kszta∏ cie lot ki. M∏o de osob ni ki ma jà pió ra
za ostrzo ne, ale czym star szy ptak, tym co raz
wi´ cej lo tek ma koƒ ce t´ po za koƒ czo ne. 

Ku ro pa twy do brze la ta jà, choç wo là bie -
gaç. Zry wa jà si´ do lo tu bar dzo rzad ko, tyl ko
w ra zie du ̋ e go za gro ̋ e nia. Ni gdy na to miast
nie sia da jà na ga ∏´ ziach drzew, dla te go w wo -
lie rach dla tych pta ków nie sà po trzeb ne ̋ ad -
ne grz´ dy. Noc sp´ dza jà one na zie mi pod
os∏o nà krze wów. 

Ku ro pa twy ce chu je du ̋ a p∏od noÊç. Sa mi ca
po tra fi znieÊç do po ∏o ̋ o ne go pod os∏o nà k´p -
ki tra wy, skrom ne go gniaz da na wet 20 ja jek
o sto˝ ko wym kszta∏ cie i oliw ko wo -zie lo nej
bar wie, któ re wy sia du je przez 24 dni. Cie ka -
wost kà jest to, ˝e z ja jek, któ re by ∏y ju˝ wy sia -
dy wa ne ja kiÊ czas, lecz ze sz∏a z nich na siad ka,
po po now nym pod ∏o ̋ e niu (na wet po 10
dniach) wy l´ gnà si´ ma ∏e ku ro pa twy. Pi skl´ ta
sà ty po wy mi za gniaz dow ni ka mi. Ich puch ma
bar w´ ochron nà bru nat no -sza rà. Po wy l´ -
gni´ ciu si´ m∏o dych mat ka od ra zu wy pro wa -
dza je z gniaz da i pod opie kà sam ca tro skli wie

Stadko kuropatw. Fot. Z. J´drzejak
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wo dzi po tom stwo. Pi skla ki no ce sp´ dza jà pod
skrzy d∏a mi ro dzi ców. Ma ∏e ku ro pa twy ro snà
szyb ko i ju˝ po ok. 14 dniach po tra fià pod la ty -
waç na nie wiel kie wy so ko Êci, co u∏a twia im
uciecz k´ przed dra pie˝ ni ka mi. Do ro s∏e ku ro -
pa twy ˝y wià si´ na sio na mi zbó˝ i chwa stów
oraz zie lo ny mi cz´ Êcia mi ro Êlin. Zja da jà rów -
nie˝ owa dy b´ dà ce szkod ni ka mi ro Êlin upra -
wo wych. M∏o de na to miast, w pierw szym
okre sie ˝y cia, ˝y wià si´ wy ∏àcz nie owa da mi.
Bar dzo lu bià mrów ki, do gniazd któ rych sà
pro wa dzo ne przez ro dzi ców prak tycz nie co -
dzien nie. Stad ku, któ re sk∏a da si´ z pa ry ro dzi -
ciel skiej i przy chów ku, na po czàt ku prze wo -
dzi sa mi ca, ale gdy m∏o de pod ro snà, t´ rol´
przejmuje sam czyk. Wte dy m∏o de ko gu ci ki
za czy na jà pe∏ niç ro l´ stra˝ ni ków ro dzi ny
i wraz z oj cem wy pa tru jà nie bez pie czeƒ stwa.
W mo men cie, kie dy po ja wi si´ za gro ̋ e nie,
m∏o de sam czy ki za czy na jà bie gaç i roz glà daç

si´ z pod nie ce niem, wy ma chu jàc do gó ry i na
dó∏ ogon ka mi. Ku ro pa twa jest pta kiem te ry -
to rial nym. Sam ce, jak i sa mi ce, za ja dle bro nià
swo je go te re nu przed in ny mi ku ro pa twa mi.
Ko gu cik, w de spe rac kim ak cie obro ny, po tra fi
rzu ciç si´ na wet na cz∏o wie ka. 

Ho dow la w wo lie rze nie po win na spra -
wiaç po czàt ku jà cym ho dow com wi´k sze go
pro ble my tyl ko wte dy, gdy na b´ dà do ro s∏à
pa r´ pta ków (tzw. ma∏ ̋ eƒ stwo). Ni gdy na to -
miast nie na le ̋ y ku po waç ku ro patw w sto -
sun ku, np. 1: 2, gdy˝ b´ dzie to pro wa dzi ∏o
do nie ustan nych walk, oka le czeƒ, a na wet
Êmier ci za cie trze wio nych osob ni ków. Ku ro -
pa twy, zw∏asz cza m∏o de, ∏a two si´ oswa ja jà.
Mo˝ na je rów nie˝ utrzy my waç w wo lie rach
z in ny mi pta ka mi (np. ba ̋ an ta mi ∏ow ny mi)
pod wa run kiem, ˝e wo lie ra ta b´ dzie prze -
stron na, z du ̋ à ilo Êcià za ka mar ków i miejsc,
w któ rych b´ dà si´ mo g∏y ukryç przed ata ka -

mi in nych pta ków. Po tom stwo od pta ków
trzy ma nych w nie wo li mo˝ na uzy skaç na kil -
ka spo so bów. Pierw szy to po zo sta wie nie jaj
mat ce do wy sie dze nia i wte dy mo ̋ e my po -
dzi wiaç nie zwy k∏à opie kuƒ czoÊç tych ma ∏ych
ptasz ków. Dru gi to pod ∏o ̋ e nie ja jek pod li li -
put k´ lub in nà kar ∏o wa tà kur k´, aby je wy sie -
dzia ∏a i wte dy mo ̋ e my po zo sta wiç jej ma lu -
chy do wy cho wa nia lub za braç i umie Êciç je
pod sztucz nà kwo kà – cza sa mi si´ zda rza, ˝e
kur ka od rzu ci ku ro pa twy. Ostat ni spo sób to
sztucz na in ku ba cja w apa ra cie l´ go wym i od -
chów pod pro mien ni kiem. Oso bi Êcie po le -
cam dwie pierw sze me to dy, po nie wa˝ pta ki
w ta ki spo sób wy klu te sta no wià cen ny ma te -
ria∏ do in tro duk cji w na tu ral nym Êro do wi sku. 

Szcze rze po le cam ten ga tu nek wszyst kim
po czàt ku jà cym ho dow com i nie tyl ko, bo
pta ki te mo gà wnieÊç spo ro ˝y cia i ru chu do
na szych wo lier. 

Para kuropatw. Fot. A. Kruszewicz
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Pojedyncze pióro „burej’’ kuropatwy zadziwia misternym
wzorem. Fot. A. Kruszewicz


