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ABC hodowcy

Ko lo ro we jaj ka
– ge ne tycz ne pi san ki

By ∏o so bie raz jaj ko mà drzej sze od ku ry.
Ku ra wy ∏a zi ze skó ry, 
Pro si, b∏a ga, na ma wia: „Bàdê g∏up sze!” 
Lecz co mo˝ na po ra dziç, kie dy ktoÊ si´ uprze?

Jan Brze chwa

Ma rek ¸a baj

CCo by ∏o pierw sze – jaj ko, czy ku -
ra? To nie tyl ko dy le mat fi lo zo ficz -
ny, to tak ̋ e przy s∏o wie. Cho -

cia˝? Jak g∏o si po wie dze nie, wszyst ko za czy -
na si´ „od ja ja”. Zwrot ten zna ny jest dzi´ -
ki Ho ra ce mu, któ ry w Sa ty rach u˝y wa wy -
ra ̋ e nia ab ovo usque ad ma la, do s∏ow -
nie: od jaj ka do ja b∏ek; w prze no Êni: od po -
czàt ku do koƒ ca. Sen ten cja ta od po wia -
da ucztom rzym skim, któ re roz po czy na -
∏y si´ za kà skà z jaj, a koƒ czy ∏y de se rem z ja -
b∏ek. A wi´c – zgod nie z mak sy mà – roz -
pocz n´ od ja ja. Na po czàt ku przy -
znam si´ do cze goÊ. Nie wiem, czy mi wy -
pa da ujaw niç ∏a ma nie tra dy cji Wiel ka noc -
nej. Otó˝ od kil ku lat w mo jej ro dzi -
nie nie ko lo ru je si´ ju˝ ja jek na Âwi´ ta Wiel -
ka noc ne. Ro bià to – i to bar dzo uda nie – ku -
ry. Nie do od ró˝ nie nia. Oglà da jà cy i po na -
my Êle z wiel kà ostro˝ no Êcià zja da jà cy te ko -
lo ro we jaj ka go Êcie nie mo gà si´ na dzi -
wiç i py ta jà: – Jak to jest mo˝ li we, by ku ry nio -
s∏y jaj ka bia ∏e, kre mo we, ró ̋ o wa we, cze ko la -
do we, se le dy no we i oliw ko we? Wów czas za -
kli nam si´ i przy si´ gam, ̋ e jaj ka na Êwià tecz -
nym sto le na pew no nie sà ma lo wa ne. Zwy -
kle po de gu sta cji jaj z du mà opro wa -

dzam go Êci po mo jej skrom nej ho dow -
li kur i wy ja Êniam: – O, tu, tu bie gnie ku ra ra -
sy ma rans, zno szà ca cze ko la do we jaj -
ka, a tam fi glu je z ko gu tem arau ka na, zdo bià -
ca stó∏ Wiel ka noc ny nie bie ski mi jaj ka -
mi, a nie co da lej, pod ja ∏ow cem, grze bie pi´k -
na ku ro pa twia na zie lo no nó˝ ka, któ rej jaj -
ka ma jà kre mo wà bar w´. 

Prze wa˝ nie po ta kich „ogl´ dzi nach” po -
now nie za sia da my do sto ∏u i pro wa dzi -
my dys ku sj´. Je Êli to nie jest gro no in te re su -
jà ce si´ ho dow là dro biu, ga w´ da ra czej do ty -
czy tra dy cji Wiel ka noc nych. Na to -
miast, gdy jest to ktoÊ, kto ho du je ku -
ry, wów czas roz mo wa wcze Êniej czy póê -
niej nie omi nie za gad nieƒ zwià za nych z ge ne -
ty kà sko ru pek jaj. 

Roz mo wy z nie -ho dow ca mi
W gro nie nie -ho dow ców stan dar do -

wym te ma tem jest po cho dze nie tra dy cji ma -
lo wa nia jaj. Cza sem nie ∏a two nie któ rych prze -
ko naç, ˝e naj star sze bar wio ne jaj ka po cho -
dzà z cza sów su me ryj skich, z te re nów Me zo -
po ta mii, ko leb ki cy wi li za cji – sta ro ̋ yt nej kra -
iny na Bli skim Wscho dzie, le ̋ à cej w do rze -
czu rzek Ty gry su i Eu fra tu. 

Nie bar dzo chcà moi go Êcie wie rzyç rów -
nie˝ i w to, ˝e oby czaj ma lo wa nia ja jek zna -
ny by∏ w cza sach ce sar stwa rzym skie go
– sta ro ̋ yt ne go paƒ stwa, po wsta ∏e go oko -
∏o ro ku 27 p.n.e., obej mu jà cego ob sza ry ba -
se nu Mo rza Âród ziem ne go.

¸a twiej prze ∏y ka jà in for ma cje, gdy przej -
dzie my na ob szar Pol ski. Naj star sze pol -
skie ko lo ro wa ne jaj ka po cho dzà z X wie -
ku, ale praw do po dob nie pod bar wia -
nie jaj zna ne by ∏o S∏o wia nom nie co wcze -
Êniej. Daw niej ko lo ro wa niem jaj zaj mo wa -
∏y si´ wy ∏àcz nie ko bie ty. M´˝ czyê nie, za ˝ad -
ne skar by, nie wol no by ∏o wów czas wcho -
dziç do izby, w któ rej bar wio no jaj ka. Je -
Êli si´ tak zda rzy ∏o, w te p´ dy od czy nia -
no urok, któ ry in truz móg∏ rzu ciç na jaj ka. Po -
czàt ko wo w∏a dze ko Êciel ne wr´cz za bra nia -
∏y je dze nia ja jek w cza sie Wiel ka no cy. Za -
kaz zo sta∏ na szcz´ Êcie cof ni´ ty w XII wie -
ku, ko niecz ne jed nak by ∏o od mó wie -
nie przed po si∏ kiem spe cjal nej mo dli twy. Wy -
ni ka ∏o to z dà ̋ e nia do roz dzie le nia tra dy -
cji Ko Êcio ∏a od ob rz´ do wo Êci po gaƒ skie -
go Êwi´ ta zwià za ne go z kul tem zmar -
∏ych, w któ rym jaj ko – po czà tek no we go ˝y -
cia – od gry wa ∏o wa˝ nà ro l´. 
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I tak czas po wo li up∏y wa∏, a wszyst -
ko si´ mie sza ∏o i prze ta so wy wa ∏o. Po ja -
wi∏ si´ Po nie dzia ∏ek Wiel ka noc -
ny. W tym dniu ra no m´˝ czyê ni po le wa -
li nie wia sty wo dà (sym bol ˝y -
cia), a one – cz´ sto prze mo czo ne do su -
chej nit ki – od wza jem nia ∏y si´, da ru -
jàc im jaj ko (sym bol ˝y cia). Z cza sem ry tu -
a∏ wzbo ga ci∏ si´. M´˝ czyê ni za cz´ li do wo -
dy do da waç ró˝ ne go ro dza ju won no -
Êci (sok z brzo zy, wy war z ta ta ra -
ku itp.), a nie wia sty, nie chcàc byç d∏u˝ ny -
mi, bar wi ∏y jaj ka. Ka˝ dy ko lor mia∏ swo -
je zna cze nie i prze zna cze nie: 

Ja ja bar wio ne na zie lo no da wa no ch∏op -
com, któ rzy jesz cze si´ uczy li bàdê prak ty ko -
wa li w ró˝ nych za k∏a dach rze mieÊl ni czych. 

Czar ny mi ob da ro wy wa no ta kie sza cow -
ne oso by, jak: so∏ tys, na uczy ciel, ksiàdz.

Ja ja brà zo we otrzy my wa li na rze cze -
ni i m∏o dzi ma∏ ̋ on ko wie. 

Fio le to we wty ka no star szym ka wa le -
rom, zgod nie z przy s∏o wiem: Kto fio le to -
wi psza je, ka wa le rem zo sta je. 

Ja ja po ma lo wa ne na ˝ó∏ to wpy cha ∏a dziew -
czy na ch∏op cu, któ re go nie chcia ∏a. 

Jak z tej tra dy cji wy ni ka, ko lo ro wy mi ja ja -
mi mo˝ na by ∏o za ∏a twiç wie le dra˝ li -
wych spraw, nie u˝y wa jàc s∏ów. Do pie -
ro póê niej na ko lo ro wych jaj kach za cz´ -
to skro baç i pi saç or na men ty. I tak po wsta -
∏y nie zwy k∏ej uro dy kra szan ki (daw niej: kro -
szon ki) i pi san ki. 

Cho dze nie z kur kiem po dyn gu sie to rów -
nie˝ lu do wy zwy czaj Wiel ka noc ny. Ko -
gut, w wie lu kul tu rach uwa ̋ a ny za sym -
bol S∏oƒ ca i si∏ wi tal nych, sym bol uro dza -
ju, mia∏ za pew niç zdro wie oraz po myÊl -
noÊç. I oby˝ tak zo sta ∏o. W Po nie dzia -
∏ek Wiel ka noc ny wo ̋ o no ko gu ta (kur -
ka) na dwu ko ∏o wym wóz ku. Pia∏ g∏o Êno, bo -
wiem pa ra du jà cy z nim zna li pe wien se -
kret, jak go do te go zmu siç. Efekt ten uzy ski -
wa li dzi´ ki te mu, ˝e wcze Êniej ko gu ta kar mi -
li ziar nem… na mo czo nym w go rza∏ ce. Za -
pew ne przed mo cze niem ziar na spraw dza -
li na so bie si ∏´ i moc przy rzà dzo ne go trun -
ku. Z cza sem – nie ste ty – ˝y we go pta ka za -
stà pio no sztucz nym: ule pio nym z gli ny, pie -
czo nym z cia sta, wy ci na nym z de ski. Je dy -
nie jesz cze na d∏u go po zo sta∏ tra dy cyj ny wó -
zek dyn gu so wy ma lo wa ny na czer wo -
no i zdo bio ny su szo ny mi êdêb∏a -
mi zbó˝, traw i kwia tów oraz ko lo ro wy -
mi wstà˝ ka mi. A dzi siaj… nie ma ju˝ ani kur -
ka, ani wóz ka. Wiel ka szko da. 

Dys pu ty z ho dow ca mi
Uwiel biam te roz mo wy. Szcze gól nie wów -

czas, gdy roz mów ca zna si´ na rze czy. Te wy -
mia ny my Êli sà nie zwy kle po ucza jà ce i twór -
cze. W tej chwi li trud no mi na wet po daç ja -
kiÊ w mia r´ pe∏ ny za kres tych dys -
put. Tak czy owak za wsze oma wia ne sà: bar -
wy ja jek, ich two rze nie i pod sta wy dzie dzi -
cze nia, ra sy kur zno szà cych ja ja o okre Êlo -
nym ubar wie niu. Po sta ram si´ krót ko zsyn te -
ty zo waç te po ga w´d ki. 

Two rze nie bar wy jaj
Pro ces for mo wa nia sko ru py jaj ka za cho -

dzi w ma ci cy, gdzie wy dzie la na jest bia -
∏a, lep ka sub stan cja. W sk∏ad sko ru -
py wcho dzi g∏ów nie w´ glan wap nia, po -
za tym w´ glan ma gne zu oraz fos fo -
ran wap nia i ma gne zu. Jaj ko w ma ci -
cy prze by wa naj d∏u ̋ ej, oko ∏o 20 go -
dzin. Tu na st´ pu je osta tecz ne je go ukszta∏ -
to wa nie przez utwo rze nie sko ru py, pig -
men tów sko ru py i cien kiej po w∏ocz ki ota -
cza jà cej. Sà dzi si´, ˝e bru nat ny pig -
ment, któ ry w ró˝ nym stop niu wp∏y -
wa na bar w´ ja ja, to por fi ry na, któ ra po -
cho dzi z he mi ny krwi. Wca le to nie ozna -

cza, ˝e ra sy zno szà ce bia ∏e jaj ka nie mo -
gà wy twa rzaç te go pig men tu. Zda rza si´
bo wiem, ˝e po okre sie prze rwy w nie Êno -
Êci, nie któ re ku ry, tak ̋ e ras ce chu jà -
cych si´ bia ∏y mi sko ru pa mi, zno szà ja -
ja o ciem niej szym ubar wie niu. A na -
wet w bia ∏ych jaj kach kur ra sy le ghorn b∏o -
ny pod sko ru po we zawie ra jà pig ment, któ -
ry praw do po dob nie jest por fi ry nà. Pig -
ment ten na da je ró ̋ o wy od cieƒ we -
wn´trz nej sko rup ce jaj ka bia ∏e go.

Ge ne ral nie, oczy wi Êcie w du -
˝ym uprosz cze niu, mo˝ na wy ró˝ -
niç trzy pod sta wo we bar wy sko ru -
pek jaj ku rzych (ry su nek 1). Fak -
tem jest, i˝ wy st´ pu je jesz cze ca ∏a ga -
ma ko lo rów po Êred nich, b´ dà cych wy ni -
kiem wspó∏ dzia ∏a nia wie lu ge nów pod sta -
wo wych i do pe∏ nia jà cych. 

Praw do po dob nie roz ró˝ nia si´ a˝ 50 od -
cie ni za bar wie nia sko ru pek jaj ku -
rzych. O tych ko lo rach de cy du je wie -
le par ge nów. Wspó∏ czyn nik dzie dzi cze-
nia za bar wie nia sko ru pek jaj wa ha si´ w gra -
ni cach od 0,60 do 0,80. Ozna cza to, ˝e bar -
wa sko rup ki jaj ka ku rze go jest w wy so -
kim stop niu dzie dzi czo na.

Ry su nek 1. Pod sta wo we ubar wie nia sko rupek jaj ku rzych.

SKLEP WYSY¸KOWY
HURTOWNIA ZOOLOGICZNA
KANKAN - Wroc∏aw, Joanna Jeziorek
tel./fax. 071 354 36 98, 0601 57 38 18, 
w godz. 10.00-18.00

SPECJALIZUJEMY SI¢ W ASORTYMENCIE
DO CHOWU I HODOWLI PTAKÓW
EGZOTYCZNYCH:
Najlepsze europejskie karmy (Vadigran, CeDe, NatMin)
i wszelkie akcesoria. Kompletnà ofert´ wysy∏amy
hodowcom pocztà.

HODOWLA DU˚YCH PAPUG
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Nie bie ska bar wa sko rup ki jest wy wo ∏a -
na obec no Êcià pig men tu oocja ni ny. 

Ja ja bar wy bia ∏ej, kre mo wej
Ra sy: Kla sycz nà ra sà zno szà cà jaj ka o kre -

do wo bia ∏ej sko rup ce jest kura le g- horn, któ -
ra przez dzie siàt ki lat by ∏a se lek cjo no wa -
na w kie run ku jak naj czyst szych bia -

∏ych jaj. Spo Êród in nych ras bia ∏e jaj ka nio -
sà: mi nor ki, w∏osz ki, an da lu zyj skie, au gs -
bur skie, bra kle, ham bur skie, 
la fl¯che i wie le in nych. ZaÊ jaj ka o kre mo -
wej bar wie sk∏a da jà np. zie lo no nó˝ ki, ku -
ku∏ ki ma liƒ skie, bo jow ce or ∏ow skie i in ne. 

Bar wa: Okre Êle nie „bia ∏a sko rup -
ka” (fot. 1, 2, 3) jest w tym przy pad -
ku doÊç po jem ne, bo wiem ja ja za li cza -
ne do tej gru py mo gà byç: kre do wo bia -
∏e, Ênie˝ no bia ∏e, ko Êci s∏o nio wej, kre mo -
we itp. Ró˝ ni ce w od cie niach bie li wy st´ pu -
jà nie 
tyl ko w ob r´ bie ra sy, ale zdarza jà si´ 
na wet w znie sie niu jed nej ku ry. U kur 
ra sy le ghorn naj ciem niej sze ja ja mo gà 
po ja wiç si´ w okre sie na st´ pu jà -
cym po prze rwie w nie Êno Êci, tj. póê nà je -
sie nià lub z po czàt kiem zi my. Przy k∏a do wo:
sko ru py sà ciem niej sze u pierw szych 5 ja -
j znie sio nych po pie rze niu si´ w po rów na -
niu z ostat ni mi 5 ja ja mi przed tym okre -
sem. Ame ry kaƒ scy ho dow cy kur ra sy le -
ghorn przez la ta sta ran nie usu wa -
li ze swych stad ku ry zno szà ce ja ja o naj s∏ab -
szym na wet za bar wie niu lub kre mo -
we i dzi´ ki te mu obec ne po pu la cje le ghor -
nów zno szà w wi´k szo Êci kre do wo bia ∏e ja -
ja. Je Êli po ja wi si´ kura le ghor n zno szà ca lek -
ko za bar wio ne ja ja, praw do po dob nie na stà -
pi ∏o to w wy ni ku mu ta cji jed ne go z wie lu ge -
nów, któ re wp∏y wa jà na bar w´ sko ru -
py. WÊród ho dow ców w∏o szek i le ghor -
nów pa nu je prze ko na nie, ˝e je Êli ich ku -
ry ma jà plam ki na za usz ni cach, b´ dà praw do -
po dob nie zno siç lek ko za bar wio ne jaj -
ka. Co jest oczy wi Êcie nie praw dà. Po -
glàd ten wy ni ka z te go, i˝ wi´k szoÊç ras nio -
sà cych ja ja o bru nat nych sko ru pach cha rak -
te ry zu je czer wo na bar wa za usz nic.

Pod ∏o ̋ e ge ne tycz ne: Nie s∏y cha -
nie trud no okre Êliç wszyst kie ge ny wp∏y wa -
jà ce na bia ∏e ubar wie nie sko rup ki jaj. Naj -
ogól niej mo˝ na wska zaç, i˝ bia ∏e jaj ka zno -
szà ra sy, któ re po sia da jà (w naj krót szym za -
pi sie) ge no typ: ku ra o+o+ Pr + (-); ko -
gut o+o+ Pr+Pr+. Ozna cza to, ˝e ra -
sy te nie po sia da jà do mi nu jà ce go ge -
nu, dla któ re go przy j´ to sym bol O (praw do -
po dob nie od oocja ni ny), wa run ku jà ce -
go two rze nie nie bie skiej sko rup ki, a tak -
˝e nie ma jà re ce syw ne go, sprz´ ̋ o ne -
go z p∏cià in hi bi to ra bru nat nej bar wy ozna -
czo ne go skró tem pr (po rphy rins), lecz je -
go do mi nu jà cy al lel Pr+, któ ry ha mu je two -
rze nie tej bar wy.

Ja ja bar wy czer wo no brà zo -
wej, cze ko la do wej

Ra sy: Wy ho do wa no ju˝ kil ka ras zno szà -
cych jaj ka o ciem noczer wo no bru nat nej sko -
rup ce. Je Êli mia∏ bym usze re go waç te ra sy, za -
pro po no wa∏ bym na st´ pu jà cà gra da -
cj´ (od naj ciem niej szej do naj ja Êniej szej bar -
wy sko rup ki): ma rans, em por da ne sa, pe ne -
de sen ca, bar na velde, we lsu mer . To usze re -
go wa nie jest oczy wi Êcie umow ne, al bo -
wiem bar na veld e (fot. 5) zno szà jaj ka znacz -

Fo t. 1. Bia ∏e jaj ko la fl¯che (z mo jej ho dow li).

Fo t. 2. Kre mo we jaj ko ku ry ra sy ce ma ni (z mo -
jej ho dow li). Fot. 4. Ja snobrà zo we jaj ko ku ry ra sy bie le -

feldzka (z mo jej ho dow li).

Fo t. 5. Brà zo we jaj ko ku ry ra sy bar naveld -
er (z mo jej ho dow li).

Fo t. 3. Kre mo we jaj ko ku ry ra sy zie lo no nó˝ -
ka ku ro pa twia na (z mo jej ho dow li).

Sà dz´, ˝e w naj bli˝ szym cza sie po -
win na byç do ko na na re wi zja na zew nic -
twa ge nów ku ry, gdy˝ obec nie dwie od -
mien ne ce chy, wa run ko wa ne przez ró˝ -
no ra kie ge ny, ma jà jed na ko we ozna cze -
nie sym bo lem O. Do ty czy to re ce syw -
ne go ge nu (o), od po wie dzial ne go za bia -
∏e ubar wie nie kur je dwa bi stych i ge -
nu (O), two rzà ce go nie bie skà sko rup -
k´ jaj ka kur ra sy arau ka na.

We d∏ug opi nii fran cu skie go Mi ni ster -
stwa Rol nic twa, w ja jach ma ra -
nsów nie stwier dza si´ obec no Êci bak te -
rii sal mo nel li. Przy pusz -
cza si´, ˝e jest to efekt mniej szych po -
rów w sko rup ce oraz grub szej i o bar -
dziej zwi´ z∏ej struk tu rze b∏o ny pod sko -
rup ko wej.

Fo t. 6. Kasz ta no we jaj ko ku ry ra sy ma -
rans (z mo jej ho dow li).
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nie ciem niej sze od bie le fel dzkich (fot. 4). Na -
to miast ta ostat nia ra sa, cho cia˝ zno si jaj ka ja -
snobru nat ne, to sà one zde cy do wa nie in ten -
syw niej za bar wio ne ni˝ kre mo we jaj ka zie lo -
no nó ̋ ek. 

Bar wa: Znaw cy uwa ̋ a jà, i˝ naj ciem niej -
sze jaj ka zno szà ku ry ra sy ma rans. Brà zo -
we za bar wie nie two rzy barw nik oopor phi ry -
na lub to po por phi ry na.

Mam stad ko tych kur, li -
czy ono 10 kur i 2 ko gu ty. Ku ry po cho -
dzà z ró˝ nych êró de∏. Nie mal ka˝ da z
nich zno si jaj ka w in nej to na cji ubar wie -
nia – od bar wy owo cu kasz ta -
na (fot. 6) do bar wy ja sne go na po ju ka ka owe -
go. Na stro nach in ter ne to wych oglà da ∏em jaj -
a ma ra nsów ko lo ru ba k∏a ̋ a nów! Mo im ku -
rom jesz cze da le ko do tej bar wy, cho -
cia˝ na dro dze czte ro let nie go, od po wied nie -
go do bo ru kur, z ro ku na rok bar wa zno szo -
nych jaj ciem nie je. Jak twier dzi je den z ame -
ry kaƒ skich fo ru mo wi czów (ten od „ba k∏a ̋ a -
nów”), bar w´ bru nat nà mo˝ na zin ten sy fi ko -
waç, po da jàc ku rom czo snek, któ ry – je -
go zda niem – u∏a twia two rze nie por fi ry -
ny z krwi i od k∏a da nie jej w sko rup ce jaj ka. 

Pod ∏o ̋ e ge ne tycz ne: We -
d∏ug F. B. Hut ta o bru nat nej bar wie jaj -
ka de cy du je co naj mniej 13 ge nów. Jed nak -
˝e je den z nich, pr re ce syw ny, le ̋ à -
cy na chro mo so mie p∏ci, jest in hi bi to -
rem bar wy bru nat nej. Po zo sta ∏e, bli -
˝ej jesz cze niezba da ne, sà ge na mi mo dy fi -
ku jà cy mi. A wi´c ge no typ ma ra nów w od -
nie sie niu do bar wy sko rup ki ja ja mo˝ -
na (w skró cie) za pi saç: ku ra
– o+o+ pr (-), ko gut – o+o+ prpr. Ozna -
cza to, ˝e ta ra sa w swym ge no ty pie nie po -
sia da do mi nu jà ce go, au to so ma tycz ne go ge -
nu O, wa run ku jà ce go nie bie skà bar w´ sko -
rup ki, lecz je go al lel o+, na to miast po sia -

da re ce syw ny gen pr, b´ dà cy in hi bi to -
rem bar wy bru nat nej oraz in ne ge -
ny, tzw. mo dy fi ka to ry bru nat ne go ubar wie -
nia sko rup ki.

Ja ja bar wy se le dy no wej,
nie bie skiej, zie lo nej, oliw ko wej

Ra sy: Do tych czas wy ho do wa no tyl -
ko jed nà ra s´ kur zno szà cà ja ja bar wy nie bie -
skiej (se le dy no wej, zie lo -
nej), (fot. 7), jest nià arau ka na (ame rau ca -
nas to od mia na z ogo nem). Ra sa o za dzi wia -
jà cej hi sto rii i… nie w pe∏ ni wy ja Ênio nym po -
cho dze niu. O tym na pi sz´ przy in nej oka -
zji. Arau ka na to ra sa szcze gól na, cha rak te ry -

zu jà ca si´ jesz cze in nà (oprócz zie lo -
nych jaj) ce chà, nie zwy kle rzad ko spo ty ka -
nà u in nych ras. Wy ró˝ niajà jà ory gi nal -
nie ster czà ce pió ra wy ra sta jà ce za usza -
mi. Nie któ rzy ho dow cy t´ ozdo b´ na zy wa -
jà bacz ka mi, in ni bo ko bro da mi. Ko lej na ce -
cha to brak ogo na, jesz cze in na – grze -
bieƒ ty pu grosz ko we go. Twier dzi si´ tak -
˝e, ˝e sko rup ka zie lo na jaj arau ka -
nów jest nie co tward sza od in nych. 

Bar wa: Sko rup ka jaj zno szo -
nych przez arau ka ny ma prze pi´k nà se le dy -
no wà, nie bie skà lub mor skà bar w´. Ce lo -

wo wy mie ni ∏em a˝ trzy ró˝ ne bar wy (od cie -
nie), cho cia˝ w li te ra tu rze spo ty ka si´ tyl -
ko jed no okre Êle nie – arau ka ny, je Êli sà czy -
ste ge ne tycz nie, zno szà ja ja bar wy nie bie -
skiej. Barw nik nie bie ski prze ni ka ca ∏à sko ru -
p´, a in ten syw noÊç bar wy we wn´trz nej po -
wierzch ni sko rup ki ró˝ ni si´ nie wie -
le od ubar wie nia ze wn´trz ne go, mo -
˝e jest na wet bar dziej wy ra zi sta. W rze czy -
wi sto Êci trud no okre Êliç jed no znacz nie bar -
w´ jaj. Gdy po ka zu j´ 10 jaj znie sio -
nych przez ró˝ ne nio ski, jed ni wy ró˝ -
nià i okre Êlà w tym ze sta wie cz´Êç jaj ja -
ko nie bie skie, cz´Êç ja ko zie lo ne czy se le dy -
no we. Szcze gól nie gdy oce nia jà cy mi sà ko -
bie ty, któ re ma jà lep szà zdol noÊç roz ró˝ nia -
nia barw od m´˝ czyzn. 

Sk∏ad che micz ny nie bie skie go pig men -
tu nie jest do brze po zna ny. Przy pusz -
cza si´, ˝e jest to oocja ni na. Wska za∏ na
nià R. Lem berg, któ ry ba da∏ jaj ka arau -
kan. Oocja ni na na da je nie bie skà bar -
w´ jaj u wie lu ga tun ków pta ków, mi´dzy in -
ny mi nie któ rym ga tun kom ba ̋ an -
tów. I stàd – jak sà dz´ – zro dzi ∏a si´ jed -
na z hi po tez, g∏o szà ca, ˝e gen ten do ge no ty -
pu arau ka n wpro wa dzo ny zo sta∏ dro gà krzy -
˝o wa nia po spo li tych kur chi lij skich z ja -
kimÊ bli ̋ ej nieokre Êlo nym ga tun kiem ame ry -
kaƒ skie go ba ̋ an ta. In na wersja wska zu -
je na po cho dze nie mu ta cyj ne. 

Ostat nio po ja wi ∏y si´ do nie sie nia, ˝e nie -
bie ska bar wa sko rup ki two rzo -
na jest przy udzia le bi li wer dy ny, zie lo ne -
go pro duk tu roz pa du he mu.

Pod ∏o ̋ e ge ne tycz ne: Ge ne tycz ne pod -
sta wy nie bie skiej sko rup ki ja ja zba -
da∏ R. C. Pun nett, stwier dza jàc, ˝e jest to ce -
cha do mi nu jà ca. Do jej ozna cze nia wy bra -
no sym bol O. Gen ten jest sprz´ ̋ o ny z do mi -
nu jà cym ge nem P, wa run ku jà -

Fo t. 7. Zie lo ne jaj ko ku ry ra sy arau ka na (z mo -
jej ho dow li). 

Ry su nek 2. Jaj ko oliw ko we, wy nik ko ja rze nia ko gu ta ra sy ma rans z ku rà ra sy arau ka na.
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cym kszta∏t grze bie nia grosz ko we go. Dla te -
go te˝ – przy pusz czam – nie wy two rzo -
no do tych czas ra sy, któ ra zno si ∏a by nie bie -
skie jaj ka i po sia da ∏a po je dyn czy list ko -
wy grze bieƒ. Cho cia˝ ostat nio s∏y sza ∏em i na -
wet oglà da ∏em fo to gra fie kur ra sy fla mandz -
kiej (po je dyn czy grze bieƒ), któ re praw do po -
dob nie zno szà jaj ka nie bie skie. Ra sa ta
– jak do tej po ry – nie wid nie je w ̋ ad nym ka -
ta lo gu stan dar dów dro biu.

Czy ste ra so wo arau ka ny b´ dà po sia da -
∏y ge no typ: ku ra – PP OO Pr+(-), ko gut
– PP OO Pr+Pr+. Cho cia˝ ku ry (przy po mi na jà -
ce) arau ka ny, a po cho dzà ce z krzy ̋ o -
waƒ (Pp Oo), rów nie˝ b´ dà zno siç ja sno nie -
bie skie jaj ka, pod wa run kiem ˝e jed nym z ro -
dzi ców by∏ ko gut lub ku ra z ra sy zno szà -
cej bia ∏e jaj ka, np. le ghor n lub mi nor -
ka. Wów czas za pis ge ne tycz ny b´ dzie na st´ -
pu jà cy: Pp Oo Pr+(-), je Êli ko gu tem by∏ le -
ghorn, a ku rà arau ka na. 

Gdy sko ja rzo ne zo sta nà arau ka ny z ma ra -
nsa mi (co prze pro wa dzi ∏em w mi nio nym se -
zo nie l´ go wym), ich po tom stwo zno si prze -
pi´k ne oliw ko wo ubar wio ne jaj ka. Do ta -
kich krzy ̋ ó wek naj le piej wy braç ko gu ta ra -
sy ma rans (po dwój ny in hi bi tor bru nat ne -
go ubar wie nia sko rup ki jaj ka prpr) i ku r´ ra -
sy arau ka na (OO), ry su nek 2. 

Od lat mo im ma rze niem jest wy ho do wa -
nie zie lo no nó ̋ ek zno szà cych zie lo ne jaj -
ka. Kil ka lat „eks pe ry men to wa ∏em” bez skut -
ku, a˝ wresz cie z li te ra tu ry do wie dzia -
∏em si´ o sprz´ ̋ e niu, i to bar dzo moc -
nym. Cze go z czym? Grze bie nia ty pu grosz -
ko we go z nie bie skà bar wà sko rup ki ja -
ja! Gen P (grze bieƒ grosz ko wy) jest tak Êci -

Êle zwià za ne z O (nie bie ska sko rup ka), – le -
˝à bli sko na tym sa mym chro mo so mie
– ˝e za cho dzà cy mi´ dzy ni mi cros -
sing over wy no si je dy nie 5%. Obec nie je -
stem chy ba w po ∏o wie dro gi, al bo -
wiem ju˝ po sia dam dwa stad ka kur ma jà -
cych grze bie nie po je dyn cze i zno szà cych nie -
bie skie jaj ka (fot. 8)! 

Za koƒ cze nie
Cz´ sto za sta na wiam si´, dla cze go tak wie -

lu ho dow ców in te re su je si´ przede wszyst -
kim eks te rie rem kur. Pre zen tu je je na kon -
kur sach, po ka zach, wy sta wach. Po dzi -
wia, ad mi ru je – ga ni, kry ty ku je ku ry i ich oce -
n´. Wi´k szoÊç z wy sta wia jà cych zro -
bi wszyst ko, by wy glàd ze wn´trz ny pre zen -
to wa nych kur by∏ zgod ny ze stan dar -
dem, gar dzàc in ny mi ich w∏a Êci wo Êcia -
mi, np. u˝yt ko wy mi ce cha mi. Spo ty kam ho -
dow ców, nie ste ty nie cz´ sto, któ rzy pod cho -
dzà kon cep cyj nie do gal lu cul tu ry, czy li twór -
czo, kre atyw nie kul ty wu jà (upra wia -
jà) swe hob by – ho dow l´ kur. Szu ka jà cze -
goÊ nie tra dy cyj ne go, no wa tor skie go. Po dzi -
wiam ich, al bo wiem stwo rze nie cze goÊ no -
we go nie jest prostà sztu kà. ¸a twiej ku piç ra -
so we, od po wia da jà ce stan dar do wi ku ry, roz -
mno ̋ yç je, wy cho waç, wy sta wiç, ode -
braç na gro d´ i sprze daç. I tak w kó∏ ko Ma cie -
ju. 

A prze cie˝ pól do upra wia nia jest w gal lu -
cul tu rze wie le, cho cia˝ by two rze nie no -
wych barw sko ru pek jaj, a na st´p nie „wsz -
cze pia nie” ich od po wied nio ubar wio nym ku -
rom. W tym ar ty ku le przed sta wi ∏em pod sta -
wy ge ne ty ki ubar wie nia sko ru pek jaj ku -

rzych, na za ch´ t´ dla kre atyw nych ho dow -
ców. Cho cia˝ mu sz´ przy znaç, ˝e jesz -
cze wie le za gad nieƒ z te go za kre su wy ma -
ga dal sze go po zna nia. In nych – ostrze gam! Ku -
ry zno szà cej z∏o te ja ja nie da si´ wy ho do -
waç. Tym, któ rzy mi mo wszyst ko ma jà ta -
ki za miar, de dy ku j´ baj k´ pt.: Ku ra z∏o te ja -
ja zno szà ca – Ja na de La fon ta ine’a, po -
ety fran cu skie go ˝y jà ce go w la -
tach 1621–1695.

Chci woÊç stra t´ za wdzi´ cza ∏a komstwu
swo je mu.

Praw dy chc´ do wieÊç baj kà
O cz∏o wie ku, któ re go ku ra w∏a Ênie je mu,
Nie ko mu – dnia ka˝ de go z∏o te nio s∏a jaj ko.
Mnie ma jàc, ˝e w niej skar by bo ga te si´ skry ∏y, 
Za bi∏ jà, wy be be szy∏ i zna laz∏ po dob nà
Do in nych, któ rych jaj ka bez zy sku dlaƒ by ∏y.
Niech ̋ e to b´ dzie dla chciw ców na uka!
Ilu˝ to bo wiem w cza sach ostat nich wi dzia no,
Co z wie czo ra bo ga ci, w n´ dz´ scho dzà ra no,
Gdy˝ ka˝ dy bo gactw na zbyt pr´d ko szu ka.

Fo t. Ka rol Gra czyƒ ski

Fo t. 8. Zie lo ne jaj ko ku ry zie lo no nó˝ ka x arau ka -
na (z mo jej ho dow li).


