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Yamato gunkei
Oj czy znà tej ra sy jest Ja po nia.
Ze wszyst kich kur bo jo wych
yama to swym wy glà dem
i bu do wà wy ró˝ nia si´
naj bar dziej.
Ja poƒ scy ho dow cy, two rzàc
t´ ra s´, wzo ro wa li si´ na 
wy glà dzie sta rej, 
bar dzo s´ ka tej so sny. 
Do wo dem jest przede
wszyst kim pe∏ na na ro Êli
skór nych g∏o wa i ich 
spe cy ficz na, cha rak te ry stycz na
po sta wa z krót ki mi, gru by mi
no ga mi i pra wie pio no wym
kor pu sem. Ka˝ da cz´Êç cia -
∏a yama to cha rak te ry zu -
je si´ su ro wà i nie po wtarzal -
nà uro dà. Dzi´ ki tym wie lu
uni kal nym ce chom ku -
ry te sta ∏y si´ tak po pu lar ne
na ca ∏ym Êwie cie.

Stanis∏aw Roszkowski

Yamato gunkei z hodowli Belga W. Coppensa. Fot. St. Roszkowski
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UUda jàc si´ na ja kà kol wiek wy sta -
w´ kur ozdob nych w Ja po nii, mo ̋ e -
my byç pew ni, ˝e b´ dà tam pre zen to -

wa ne. Za pew ne jed nà z przy czyn roz wo ju ho -
dow li ma ∏ych kur jest po st´ pu jà ca urba ni za -
cja i prze lud nie nie miast, w któ rych, si ∏à rze -
czy, trud niej jest ho do waç du ̋ e, wy ma ga jà ce
miejsca ra sy. W Ja po nii ka˝ dy skra wek zie -
mi jest na wa g´ z∏o ta, nie ma ta kich prze strze -
ni „po ho ry zont” jak w Pol sce. Po zo staƒ -
my przy po rów na niu do s´ ka tej so sny. Na przy -
k∏ad ma ∏e so sen ki bon sai nie ust´ pu jà pi´k -
nym, ma je sta tycz nym so snom pod wzgl´ -
dem uro dy, a kszta∏t ich ko rze ni czy ga ∏´ -
zi jest rów nie wy szu ka ny i cza ru jà cy. Po dob -
nie ma ∏e ku ry bo jo we – cha rak te ry zu -
jà si´ wszyst ki mi za le ta mi swo ich wi´k -
szych sióstr, po sia da jàc ten sam czar, a przy oka -
zji wy ka zu jà prze wa g´ nad sha mo w kil ku kwe -
stiach. Przy k∏a do wo, wy so koÊç stro pu
w ich kur ni ku mo ̋ e wy no siç
zaledwie 60 cm, co spra wia, ˝e mo˝ na je ∏a -
two ho do waç zarówno w ogro dzie, jak i w kà -
cie su szar ni. Nie dzi wi wi´c fakt, ˝e to ho dow -
cy z wiel kiej aglo me ra cji To kio do pro wa dzi -
li do wy raê ne go ulep sze nia tej ra sy. Tak -
˝e dziÊ g∏ów nym re gio nem, gdzie ho du -

je si´ te ku ry, jest sto li ca Ja po nii wraz z naj bli˝ -
szy mi pre fek tu ra mi, ale geo gra ficz ny kràg mi ∏o -
Êni ków yama to stop nio wo si´ po sze rza. 

Do Eu ro py yama to tra fi ∏o póê -
no, bo pod ko niec lat sie dem dzie sià tych ubie -
g∏e go wie ku. Ho dow ca ho len der -
ski, W. Van Wul fen przy wióz∏ trzy ja ja, z któ -
rych wy l´ g∏y si´ dwa ko gu ty i jed na kur -
ka. W∏a Ênie ten im port uzna -
je si´ za poczàtek eu ro pej skie go sta -
da kur yama to. Obec nie to w∏a Ênie ho dow -
cy ho len der scy i bel gij scy sà wio dà cy mi na sta -
rym kon ty nen cie. Ma to te˝ swo je wy t∏u ma -
cze nie i lo gi k´, po nie wa˝ w kra jach Be ne luk -
su – po dob nie jak i w Ja po nii – ho dow cy mu -
szà za do wo liç si´ nie jed no krot nie kil ko ma me -
tra mi po wierzch ni, a by wa, ̋ e ku ry nie ma jà ni -
gdy mo˝ li wo Êci skub ni´ cia „zie lo ne go”. Po -
twier dzi ∏o si´ to pod czas mo ich po dró -
˝y po Eu ro pie Za chod niej. Na przy k∏ad:
w 2005 ro ku mia ∏em oka zj´  od wie dziç bel gij -
skie go ho dow c´ Wil ly Cop pen sa, mi ∏o Êni -
ka nie tyl ko yama to, ale i in nych ja poƒ -
skich ras kur, któ ry udo st´p ni∏ mi spo -
ro zdj´ç ze swo je go ar chi wum. 

Ra so we yama to cha rak te ry zu jà si´ nie pro -
por cjo nal nie du ̋ à, „mi´ si stà” g∏o wà, któ ra po -
kry ta jest kil ko ma g∏´ bo ki mi zmarszcz ka -
mi. G∏o wa sta no wi ich g∏ów ny wy ró˝ nik. Sze -
ro ka, wy pi´ ta pierÊ pod kre Êla za okrà glo -
ny kszta∏t ku ry wi dzia nej en fa ce. Syl wet -
ka jest wy pro sto wa na, choç nie tak smu -
k∏a jak u ko sha mo. Ogon jest krót ki, Êrod ko -

we pió ra ogo no we opa da jà ku zie mi, zaÊ ste -
rów ki bocz ne ma jà ten den cj´ do wy wi ja -
nia si´ w gó r´ – dla te go te go ro dza ju cha rak te -
ry stycz ny ogon na zy wa ny jest „ogo nem kre -
wet ki”. No gi, zw∏asz cza ko gu tów, sà gru -
be, pro ste, Êred niej d∏u go Êci. Sam ce osià ga -
jà (w drugim ro ku ˝y cia) 2 kg, sa mi ce oko -
∏o 1,7 kg. Po dob nie jak u sha mo upie rze -
nie jest skrom ne, co do dat ko wo pod kre Êla sil -
ne, umi´ Ênio ne kszta∏ ty yama to. Nio -
sà si´ one w stop niu umo˝ li wia jà cym re pro -
duk cj´, ale p∏od noÊç jest ra czej Êred -

Yamato gunkei czarne  z wystawy w Lipsku.
Fot. P. Kalata

Para oryginalnych japoƒskich yamato. Fot. M. Tatematsu

Para yamato gunkei z wystawy w Lipsku. Fot. P. S∏omczyƒski
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nia, co spra wia, ˝e sà doÊç trud ne w ho dow -
li. Ku ry te wy st´ pu jà w wie lu wer sjach ko lo ry -
stycz nych, z któ rych do mi nu jà trzy: ku ro pa -
twia na, z∏o ci sto -psze nicz na i sre brzy sto -psze -
nicz na. W ich oj czyê nie jed nak za czy ste ra so -
wo uzna je si´ osob ni ki o upie rze niu psze nicz -
nym. W two rze niu no wych od mian barw -
nych przo du jà Niem cy, co jest uzna wa ne w Ja -
po nii, w pew nym sen sie, za Êwi´ to kradz two.

Yama to jest naj wi´k sza wÊród ma -
∏ych kur bo jo wych, a pod wzgl´ dem si ∏y i wi -
go ru nie ust´ pu je du ̋ ej sha mo. Gdy by ku -
ry te by ∏y psa mi, by ∏y by bul do ga mi. Mi -
mo ˝e pod wzgl´ dem wy glà du okre Êli li -
Êmy je ja ko swe go ro dza ju bon sai, to bez wiel -
kiej prze sa dy mo˝ na przy znaç, ˝e pod wzgl´ -
dem cha rak te ru przy wo dzà na myÊl ma -
∏ych wo jow ni ków. Ale tak na praw d´ na tu -
ra ma ∏ych kur bo jo wych jest jed nak doÊç da le -
ka od wi ze run ku, ja ki na su wa choç by ich na -
zwa. Mi mo groê ne go wy glà du ich cha rak -
ter jest ra czej ∏a god ny, ∏a two przy wià zu -
jà si´ do lu dzi, sà ra sà, któ rà mogà ∏a two ho do -
waç tak ̋ e ko bie ty i dzie ci.

Jesz cze przed woj nà yama to uzna na
zo sta ∏a w Ja po nii za ra s´ „usta bi li zo wa -
nà”, po sia da jà cà w∏a sne, spe cy ficz ne ce -
chy, ale okres po wo jen nych za wi ro waƒ w Ja -

po nii wpro wa dzi∏ spo ro za mie sza nia. Dla te -
go up∏y n´ ∏o tro ch´ cza su, za nim lu dzie mo -
gli zna leêç zno wu si ∏y, ch´ ci i prak tycz nà spo -
sob noÊç ho dow li tej ory gi nal nej ra sy. Jed -
nak w koƒ cu mi ∏o Êni cy kur ze bra li si´ i zor ga -
ni zo wa li, a roz wo jo wi ra sy to wa rzy szy ∏a in -
ten syw na wy mia na mi´ dzy ho dow ca -
mi. DziÊ ju˝ nikt zno wu nie ma wàt pli wo -
Êci, ja kà ku rà jest yama to, oczy wi Êcie w swo -
ich ogól nych za ry sach. Chcàc okre Êliç ja ki -
mi sà ku ra mi, ope ru je si´ po rów na nia -
mi do, cho cia˝ by, s´ ka tej so sny. Po -
za tym, w cza sie „wskrze sza nia” yama to uku -
∏o si´ po rów na nie do ju ba ko kei (pu de∏ -
ko z ze sta wu pu de∏ cho wa nych jed no w dru -
gie, tak jak ro syj skie ma triosz ki), po nie -
wa˝ z gó ry wy glà da ∏y jak kwa dra -
ty. Te dwa wy ró˝ ni ki wy ty cza jà w sfe -
rze idei to, jak ma jà wy glà daç yama to. Szcze -
gó ∏y do pra co wu jà ju˝ in dy wi du al ni ho dow -
cy. Dla te go te˝ te szcze gó ∏y u yama to cià -
gle ewo lu ujà. Na przy k∏ad: w po rów na -
niu z dzi siej szy mi yama to daw niej mia -
∏y one krót sze no gi i szy je, po za tym otrzy my -
wa no nie rów ne ubar wie nie, a no gi by ∏y tro -
ch´ po kracz ne. Na do da tek sta ∏y si´ jak -
by wi´k sze, ale cz´Êç ho dow ców wàt -
pi, czy jest to rze czy wi Êcie w∏a Êci wa dro -

ga roz wo ju. Zresz tà w sa mej Ja po nii, w od -
ró˝ nie niu od Eu ro py, a zw∏asz cza Nie -
miec, nie przy wià zu je si´ a˝ tak wiel kiej wa -
gi do „jed ne go” stan dar du, co wie lo krot -
nie pod kre Êla ∏em w swo ich opi sach po szcze -
gól nych ja poƒ skich ras kur ozdob nych. Tam -
tej si ho dow cy cie szà si´ ob co wa -
niem ze zwie rz´ ta mi, a nie tym ile zàb ków
ma grze bieƒ ku ry. 

Po nie wa˝ je ste Êmy na pro gu se zo nu l´ go -
we go, war to przy bli ̋ yç wa run ki ho dow -
li tych nie zmier nie cie ka wych ku rek. Po ni˝ -

sze uwa gi zo sta ∏y za czerp ni´ te z ja poƒ skiej li -
te ra tu ry. Co praw da do ty czà yama -
to, ale w grun cie rze czy mo˝ na je do pa so -
waç do wszyst kich in nych mi nia tu ro -
wych ras bo jo wych.

Jak wia do mo sà ró˝ ne me to dy ho dow li. Ge -
ne ral nie mo˝ na po wie dzieç, ˝e pi skl´ ta wy -
cho wujemy w spe cjal nym „od cho wal ni -
ku” o tem pe ra tu rze re gu lo wa nej, choç -
by za po mo cà zwy k∏ej ˝a rów ki, za pew nia -
jàc cie p∏o we wnàtrz pu de∏ ka. Po za wo -
dà do pi cia na le ̋ y za dbaç o od po wied nià wil -
got noÊç po wie trza, co mo˝ na ∏a two osià -
gnàç, wie sza jàc obok ˝a rów ki na pe∏ nio nà wo -
dà pusz k´. Na ze wnàtrz pu de∏ ko po win -
no byç okry te gru bo ziar ni stà tka ni nà, któ ra za -
rów no b´ dzie chro niç przed prze cià ga -
mi, jak i u∏a twiaç utrzy ma nie od po wied -
niej tem pe ra tu ry we wnàtrz. Oczy wi -
Êcie nie na le ̋ y nad mier nie od ci naç wn´ -
trza od na p∏y wu po wie trza i bar dzo wa˝ -
ne jest, aby za pew niç mu swo bod ny obieg.

Po wy klu ciu pi skl´ ta yama -
to trzeba na 48 go dzin, po zo sta wiç w przy go -
to wa nym wed∏ug opisu miejscu, aby spo koj -
nie prze spa ∏y ten czas. Póê niej na le ̋ y de li kat -

Bel gij ski ho dow ca yama to W. Cop pens z ko gu -
tem ko sha mo na ra mie niu. Fot. St. Rosz kow ski

Dwie kurki yamato z hodowli W. Coppensa. Fot. St. Roszkowski

Para yamato z hodowli W. Coppensa. Fot. St. Roszkowski
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nie zaj rzeç do Êrod ka. Je ̋ e li pi skl´ ta le ̋ à jed -
ne na dru gich to zna czy, ˝e jest im za zim -
no i musimy wy mie niç ˝a rów k´ na moc niej -
szà. Gdy pta ki sà nie spo koj -
ne, powinniÊmy od da liç êró d∏o cie p∏a, po nie -
wa˝  praw do po dob nie jest im za go rà co. Naj -
lep szym wi dokiem sà pi skl´ta Êpià ce spo koj -
nie w ró˝ nych miej scach pu de∏ ka.

Po 48 go dzi nach od wy klu cia m∏o dym yama -
to naj pierw po da je si´ wo d´, a do pie ro póê -
niej spe cjal ny, roz gnie cio ny z wo dà po -
karm dla pi sklàt, któ ry ofe ru jà wy spe cja li zo wa -
ne fir my. Mo˝ na po sy paç nim na wet tek tu ro -
wà pod ∏o g´ pu de∏ ka. Po ty go dniu trzeba za -
czàç po da waç drob no po kro jo ne, mi´k kie cz´ -
Êci wa rzyw. Co dzien nie, na oko ∏o 20 mi -
nut, na le ̋ y za miast ˝a rów ki do pusz -
czaç do nich pro mie nie s∏o necz ne (w naj bar -
dziej s∏o necz nej po rze dnia). Po 10 dniach usu -
wa my nasz „na wil ̋ acz po wie trza” i po zwa la -
my wn´ trzu pu de∏ ka wy schnàç. Od na st´p ne -
go dnia suk ce syw nie wy d∏u ̋ a my czas na s∏o -

necz nia nia pu pi li do oko ∏o jed nej go dzi -
ny. Od te go cza su, aby po móc ma ∏ym ku -
rom bo jo wym w wy kszta∏ ca niu cha rak te ry -
stycz nej, wy pro sto wa nej po zy cji (do ty -
czy to za rów no yama to, jak i ko sha mo), do -
brze jest po wie siç im po jem nik z po ̋ y wie -
niem na wy so ko Êci bar ków.

Po 20 dniach, po zo sta wia jàc ma te ria ∏o -
wà os∏o n´, po sze rza my ma ∏ym yama to „wy -
bieg” i za czy na my mie szaç po ̋ y wie nie z kar -
mà dla „Êred nich” pi sklàt, a po ko lej -
nych 10 dniach mo˝ na po da waç ju˝ tyl -
ko t´ dru gà kar m´. Za nim ca∏ ko wi cie po zb´ -
dzie my si´ ˝a rów ki, na le ̋ y wy ko naç od po -
wied nie przy go to wa nia. Przede wszyst -
kim nie po win ni Êmy usu waç ma te ria ∏u izo la -
cyj ne go, aby za po biec zbyt du ̋ ym wa ha -
niom tem pe ra tu ry. 50-dnio wym ku rom mo˝ -
na za czàç po da waç kar m´ dla du ̋ ych pi -
sklàt, któ rà stop nio wo za mie nia -
my ju˝ na nor mal nà kar m´ dla do ro s∏ych kur. 

Po pó∏ ro ku yama to sta jà si´ „do ro s∏e”. Naj -
wa˝ niej sze w ho dow li ma ∏ych kur bo jo -
wych jest w∏a Ênie stop nio we zmie nia nie za -
rów no kar my, jak i wa run ków, któ re pa nu -
jà w ich oto cze niu.

Jak wspo mnia no, sà ró˝ ne me to dy cho -
wu yama to, ale cz´ sto przyj mu je si´, ˝e do -
brym cza sem na wy sia dy wa -
nie jaj jest okres od po ∏o wy mar ca do koƒ -
ca ma ja. Yama to, nie ust´ pu jà ca wi´k -
szym od sie bie sha mo ani pod wzgl´ dem si -
∏y, ani dziel no Êci, cha rak te ry zu je si´ kr´ -
pà i krzep kà bu do wà koÊç ca i je ̋ e li okres wzro -
stu pi sklàt przy pad∏ by na okres ch∏o du, wy stà -
pi ∏o by ry zy ko, ˝e wy ro s∏y by z nich drob ne ku -
ry o de li kat nej budo wie koÊç ca i ra czej ma -
∏ych g∏o wach, któ re nie sta no wi ∏y by ju˝ sym bo -
lu tej ory gi nal nej ra sy. Dla te go tak wa˝ne jest,
aby do brze za pla no waç okres wy sia dy wa nia.

Ho dow cy ma ∏ych kur bo jo wych, któ rzy upa -
tru jà swo ich szans w ró˝ ne go ro dza ju kon kur -
sach czy wy sta wach, z ogrom nym wy si∏ -
kiem wy my Êla jà naj ró˝ niej sze spo so by ich cho -
wu pod tym w∏a Ênie kà tem. Na przy -
k∏ad, aby daç ku rze bo dziec do wy kszta∏ ca -
nia wy pro sto wa nej po sta wy, nie któ rzy ho dow -
cy trzy ma jà je w bok sach, któ rych Êcian ki si´ ga -
jà wy so ko Êci szyi da nej ku ry lub przed snem da -
jà im na jeÊç si´ do sy ta lek ko straw nej kar -
my. Po nie wa˝ w przy pad ku yama to (a tak ̋ e ko -
sha mo) ka˝ dy frag ment cia ∏a jest wr´cz prze -
sad nie „nie zwy k∏y”, nawet drob ny uszczer -
bek na ich kon dy cji fi zycz nej spra wia, ˝e szy -
ja ro bi si´ krót sza, a ra mio na si´ za okrà gla -
jà. Wszyst kie k∏o po ty zdro wot ne ∏a two „wy do -

sta jà si´ na po wierzch ni´”, wi´c za ka˝ dym ra -
zem, gdy pod czas do glà da nia na szych pu pi li za -
uwa ̋ y my choç by drob ne zmia ny w ich syl wet -
ce, na le ̋ y jak naj szyb ciej roz po znaç ich przy -
czy n´ i wpro wa dziç w ̋ y cie od po wied nie Êrod -
ki za po bie gaw cze. Jest to zresz tà po st´ po wa -
nie, któ re mo˝ na za le ciç wszyst kim ho dow -
com kur ozdob nych.

Trzeba te˝ zwra caç uwa g´ na z∏a ma ne pió -
ra, a w ra zie ich za uwa ̋ e nia, na 50 dni
przed wy sta wà, na le ̋ y je usu nàç, co do pro wa -
dzi do wy two rze nia no we go, zdro we go pió -
ra. Do dat ko wo, na oko ∏o pó∏ mie sià -
ca przed wy sta wà, do brze jest od dzie liç sam -
ce od sa mi czek. Gdy ku ry, nad któ ry mi od
poczàtku spra wo wa ∏o si´ w opi sa ny po wy -
˝ej spo sób oso bi stà pie cz´, znaj dà si´ w koƒ -
cu na wy sta wie lub kon kur sie, b´ -
dzie to dla ho dow cy po wód do na praw -
d´ wiel kiej ra do Êci.

Charakterystyczna pierÊ yamato.
Fot. M. P. S∏omczyƒscy

Studium g∏owy m∏odego yamato. 
Fot. z wystawy w Lipsku. P. S∏omczyƒski
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Kogut yamato gunkei z hodowli Mitsuo Satake.
Fot. St. Roszkowski

Studium g∏owy yamato gunkei z hodowli Mitsuo
Satake. Fot. St. Roszkowski


