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Oraw ki
Cyril Hrncár
Opra co wa ∏a Ane ta Znisz czyƒ ska

>

Kie dy go Êci ∏em je sie nià („Wo lie -
ra” nr 1/2008) z wi zy tà na wy sta -
wie w Ni trze, bar dzo za in te re so -
wa ∏a mnie na ro do wa s∏o wac ka ra sa
kur, na zy wa na po wszech nie „oraw -
kà”. Po pro si ∏em wte dy m∏o de go
s´ dzie go, Ste fa na Han ze la, któ ry
oce nia∏ t´ ra s´, aby prze szko li∏
mnie (wie dzy ni gdy za du ̋ o)
w oce nie tych pta ków. Za mó wi ∏em
u nie go krót ki, w for mie cie ka wost -
ki, ar ty ku∏. Po pew nym cza sie
otrzy ma ∏em po t´˝ ne, nie mal ̋ e na -
uko we opra co wa nie z ta be la mi,
wy kre sa mi i ze sta wie nia mi. Pu bli -
ku je my je dy nie nie wiel kà cz´Êç tej
pra cy. Je ̋ e li zde cy do wa li Êmy si´
po Êwi´ ciç „oraw ce” wi´ cej miej -
sca, ni˝ za mie rza li Êmy, to g∏ów nie
dla te go, ˝e na wet tak okro jo ny ma -
te ria∏ mo ̋ e byç do sko na ∏ym prze -
wod ni kiem przy od twa rza niu pol -
skich ras dro biu, a g∏ów nie czu bat -
ki dwor skiej (sta ro pol skiej), dla
któ rej rów nie˝ prze zna czy li Êmy
znacz nà cz´Êç nu me ru (patrz str.
21). Tekst ten de dy ku j´ szcze gól nie
tym wszyst kim po le mi stom, któ rzy
za wzi´ cie uwa ̋ a jà, ˝e przy od twa -
rza niu lub two rze niu ja kiejÊ ra sy
kur na le ̋ y ba zo waç je dy nie na
„praw dzi wym” ma te ria le, bez do -
le wa nia ja kiej kol wiek krwi z ze -
wnàtrz, na wet kra jo we go po cho -
dze nia. 

Jak uczy do Êwiad cze nie s∏o wac -
kich ko le gów, pro ces two rze nia
no wych ras kur nie b´ dzie ani ∏a -
twy, ani szyb ki. S∏o wa kom za j´ ∏o to
po nad 50 lat, a ra sa cià gle jest udo -
sko na la na. Trze ba b´ dzie przy go to -
waç si´ na wie le lat ci´˝ kiej pra cy,
a tak ̋ e po zy skaç do pro gra mu in -
sty tu cje paƒ stwo we i pla ców ki na -
uko wo -dy dak tycz ne. U na szych sà -
sia dów ta pra ca przy nio s∏a kon kret -
ne efek ty. Oraw ka by ∏a do tych czas
ku rà bar dzo po pu lar nà na S∏o wa cji.
Dzi´ ku j´ Pe te ro wi Fe rjen ci ko wi,
ho dow cy z oko lic Bra ty s∏a wy, za
ko lej ny etap prak tycz ne go szko le -
nia i mo˝ li woÊç zro bie nia kil ku
zdj´ç w na tu ral nych wa run kach.

Sta ni s∏aw Rosz kow ski
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Po cho dze nie ra sy
Ce lem ho dow li by ∏o uzy ska nie ra sy ku -

ry do mo wej, któ ra by si´ spraw dzi ∏a w su -
row szych wa run kach oko lic gór skich
i pod gór skich. Ze wzgl´ dów u˝yt ko wych
trze ba by ∏o stwo rzyç ra s´ pro du ku jà cà ja -
ja i da jà cà mi´ so oraz do sta tecz nie za har -
to wa nà. Tej pra cy pod jà∏ si´ zna ny s∏o wac -
ki spe cja li sta dro biar stwa in˝. Va sil Ba bu -
skin.

Ma te ria ∏em wyj Êcio wym do ho dow li
no wej ra sy by ∏y ku ry i ko gu ty z re jo nu pó∏ -
noc nych Oraw, z: Ora vska Po lho ra, Mut -
ne, Ve se le No vot, Za kam nen ne, Oran ka
Le sna, gdzie by ∏o wie le za gród z naj lep szy -
mi wa run ka mi dla ho dow li dro biu, ale
z su ro wym kli ma tem, na wy so ko Êci od
500 do 1000 m nad po zio mem mo rza.
Âred nia rocz na tem pe ra tu ra w wy˝ szych
re jo nach wy no si ∏a od –5°C do +5°C,
a w po zo sta ∏ych re jo nach do +7°C. Âred -
nia tem pe ra tu ra czerw ca to +17°C,
a w wy˝ szych re jo nach tyl ko +13°C.
Okres we ge ta cji by∏ krót ki, a te re ny wy ̋ ej
po ∏o ̋ o ne by ∏y la tem wy sta wio ne na in ten -
syw ne dzia ∏a nie s∏oƒ ca, a w zi mie na zim -
ne wia try.

Ho do wa ny tam drób by∏ moc no zde ge -
ne ro wa ny oraz da wa∏ ma ∏o jaj i mi´ sa. By -
∏o to spo wo do wa ne sto so wa niem eks ten -
syw ne go cho wu dro biu, dro gà na tu ral ne -

go l´ gu po wio sen nym okre sie nie Êno Êci
kur (maj, czer wiec), przez co nie doj rza ∏y
drób prze by wa∏ ju˝ w ch∏o dzie i by∏ nie do -
sta tecz nie kar mio ny. Po wo do wa ∏o to de -
ge ne ra cj´ i ma ∏à u˝yt ko woÊç tych kur. Wy -
ma ga ne by ∏o szyb kie opie rze nie si´ kur -
czàt, z g´ stym pod ∏o ̋ em piór. Mu sia ∏y
mieç ˝y wy tem pe ra ment i ochron nà bar -
w´ piór, ja ko za bez pie cze nie przed dra -
pie˝ ni ka mi (zwie rz´ ta mi i pta ka mi dra -
pie˝ ny mi). Je Êli cho dzi o wy glàd, to ra sa
mia ∏a po sia daç ró ̋ ycz ko wy grze bieƒ
i krót kie dzwon ki (od por ne na sil ne mro -
zy). Ze wzgl´ dów u˝yt ko wych i wy ma gaƒ
w han dlu mi´ sem, mu sia ∏a mieç ˝ó∏ tà skó -
r´, g∏ad kie, nie opie rzo ne sto py oraz g∏o w´
bez czu ba i bro dy. Przy j´ to tu za sa d´, ˝e
do ho dow li wy ko rzy sta ne zo sta ∏y pta ki od
daw na na tym te re nie ˝y jà ce i przy sto so -
wa ne do okre Êlo nych wa run ków. 

Pro gram uszla chet nia nia
Pierw szy etap uszla chet nia nia
(1951-1960)

n˝. Ba bu skin roz po czà∏ w 1951 r. uszla -
chet nia nie ra sy kur oraw skich, wy ko rzy -
stu jàc do te go 57 kur wiej skich nie ra so -
wych i jed ne go ko gu ta z Ora vy. Ku ry by ∏y
roz ma ite: 25 mia ∏o grze bieƒ ró ̋ ycz ko wy,
32 p∏at ko wy. Ko gut by∏ ˝ó∏ ty, pa sia sty,
z grze bie niem ró ̋ ycz ko wym. Ku ry z Za -
kam nen ne mia ∏y ci´ ̋ ar 1,71 kg, a z No vot

1,55 kg. By ∏y to oka zy o ró˝ nym wy glà dzie
i w∏a Êci wo Êciach nie zna ne go he te ro zy go -
tycz ne go ge no ty pu z gór nych Oraw. Po -
tom stwo tych kur by ∏o pstre, cz´ sto o nie -
okre Êlo nym ubar wie niu. Wy st´ po wa∏
grze bieƒ ró ̋ ycz ko wy i czu bek. Ma te ria∏
ho dow la ny umiesz czo no w spe cjal nym
miej scu w In sty tu cie Ba daw czym Dro biu
w Ivan ce nad Du na jem, gdzie od grud nia
1951 r. do je sie ni 1960 r. pro wa dzo no
uszla chet nia nie no wej ra sy kur. Od miej sca
po cho dze nia pod sta wo we go ma te ria ∏u
ho dow la ne go nada no im na zw´ „oraw ska
˝ó∏ ta”. W wy ni ku krzy ̋ o waƒ pier wot nych
kur oraw skich z ra sa mi rho de is land (RI),
wy an dot ta mi i new hamp shi re (NH) po -
tom stwo nie by ∏o ˝ó∏ te, ale ˝ó∏ to -czer wo -
ne a˝ do ˝ó∏ to -brà zo we go. Od stà pio no
wi´c od na zwy „˝ó∏ ta oraw ska” i nada no
krót szà – „ku ra oraw ska” (ora vka). Pier -
wot ny ma te ria∏ ho dow la ny pod da no do -
k∏ad nej kon tro li u˝yt ko wo Êci i od pierw -
sze go ro ku pro wa dzo no ce lo wà re pro -
duk cj´ z jed no cze snym uszla chet nie niem
po tom stwa przez jed no ra zo we do da wa -
nie krwi ko gu tów ra sy RI ma ho nio wych
i bia ∏ych wy an dot tów. Te ra sy wy bra no po
to, aby prze ka za ∏y po tom stwu swo je w∏a -
Êci wo Êci u˝yt ko we (pro duk cja jaj i mi´ sa)
oraz nie któ re w∏a sno Êci mor fo lo gicz ne –
ró ̋ ycz ko wy grze bieƒ bia ∏ych wy an dot tów
dla ko rek cji po je dyn cze go grze bie nia RI

S´dziowie: po lewej Stefan Hanzel, po prawej Cyril Hrncár.

Dr in˝. Cy ril Hrn cár (1979) pra -
cu je w Ka te drze Dro biar stwa i Ma -
∏ych Zwie rzàt Go spo dar czych s∏o -
wac kie go Uni wer sy te tu Go spo dar -
ki Wiej skiej w Ni trze. W S∏o wac -
kim Zwiàz ku Ho dow ców dzia ∏a ja -
ko s´ dzia, rze czo znaw ca i ho dow -
ca dro biu. Jest wspó∏ au to rem pu bli -
ka cji „Za gro ̋ o ne ra sy zwie rzàt
w S∏o wa cji” (2004) i „Ho dow la CD
i ra sy zwie rzàt” (2006), któ re zo -
sta ∏y na gro dzo ne Z∏o tym Sier pem
na Mi´ dzy na ro do wej Wy sta wie
Go spo dar ki Wiej skiej i Tar gach
˚yw no Êci „Agro kom plex 2006”.
Sta le pu bli ku je ar ty ku ∏y o pro ble -
ma ty ce ho dow li dro biu w s∏o wac -
kich i za gra nicz nych cza so pi smach
fa cho wych. Jest wie lo let nim ho -
dow cà s∏o wac kiej na ro do wej ra sy
kur oraw skich i od 2004 ro ku pe∏ ni
funk cj´ wi ce pre ze sa Klu bu Ho -
dow ców Ku ry Oraw skiej. 

>
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oraz ciem niej sze ubar wie nie RI dla sko ry -
go wa nia bia ∏e go ubar wie nia wy an dot tów.
W 1956 ro ku do tar ∏a do ów cze snej Cze -
cho s∏o wa cji, z paƒstw za chod nich, ra sa
new hamp shi re (NH). Do da nie krwi NH
przy czy ni ∏o si´ do zwi´k sze nia nie Êno Êci
jaj (iloÊç i ci´ ̋ ar), przy ro stu umi´ Ênie nia
i po pra wy ja ko Êci upie rze nia. Zo sta ∏o te˝
przy kry te pstre ubar wie nie kur brà zo wo -
-czer wo nà bar wà NH.

Dru gi etap uszla chet nia nia
(1960- 1990)

G∏ów nym ce lem dru gie go eta pu by ∏o
roz po wszech nie nie kur oraw skich wÊród
ho dow ców, przy za pew nie niu do k∏ad nych
kry te riów i usta le niu ce lu ra sy. Uszla chet nia -
nie pro wa dzo no przede wszyst kim
w ch∏od niej szych oko li cach (miej sco wo Êci
Vri toh, Mar ti na, Ora vsky Pod za mok i sta cji
ba daw czej w Ma ly Sa risk). Pierw szy ra mo -
wy stan dard do kon sul ta cji z in˝. Ba bu ski -
nem opu bli ko wa∏ in˝. Vla di mir Ma lik
w „Atla sie ras dro biu” w 1966 r. W ro ku
1968 zo sta∏ za ∏o ̋ o ny Klub Ho dow ców Kur
Oraw skich, z któ rym Êci Êle wspó∏ pra co wa∏
in˝. Ba bu skin. Ujed no li ca∏ on i ukie run ko wy -
wa∏ spra wy wy glà du i ubar wie nia kur oraw -
skich. W 1970 ro ku do klu bu na le ̋ a ∏o 50
ho dow ców. Klub otrzy my wa∏ ma te ria∏ ho -
dow la ny o stan dar do wym wy glà dzie,
zwi´k sza∏ u˝yt ko wa nie pta ków oraz roz sze -
rza∏ kràg ho dow ców. Istot ny roz wój ho -
dow li na stà pi∏ w la tach 1977-1978. W tym
cza sie ku ra oraw ska cie szy ∏a si´ po wo dze -
niem na na ro do wej wy sta wie w Ni trze.
W 1979 ro ku pro ble ma ty kà kur oraw skich
zaj mo wa ∏y si´ pro gra my ba daw cze wy˝ -
szych uczel ni S∏o wa cji. Pro wa dzo no te˝ pra -
ce ba daw cze w Sta cji Ho dow la nej Dro biu
Czy stej Krwi w miej sco wo Êci Oco va. Doc.
Pod hrad sky prze pro wa dzi∏ do k∏ad nà ana li z´

ge ne tycz nà ku ry ra sy oraw ska, z któ rej wy -
ni ka ∏o, ˝e przy za cho wa niu sprzy ja jà cych fi -
zjo lo gicz nych w∏a Êci wo Êci (do bra u˝yt ko -
woÊç i ˝y wot noÊç), na dal trwa ∏y po zo sta je
he te ro zy go tyzm do ty czà cy ubar wie nia piór
i in nych cech mor fo lo gicz nych.

Aby umo˝ li wiç uszla chet nie nie ra sy
w szer szym za kre sie, usta no wio no pi´ç
oÊrod ków uszla chet nia nia: To po la ny, Ni tra,
No ve Zam ky, Do jee i w oko li cach Pre so va. 

Do cent Pod hrad sky pro wa dzi∏ na st´p ne

18marzec/kwiecieƒ 2008

DRÓB ozdobny

Orawki powinny mieç êó∏te nogi. Charakterystyczne przebarwienie piór.

Kura orawska. Kogut orawski.



eta py pra cy, któ re kon cen tro wa ∏y si´ na
ujed no li ce niu ubar wie nia piór i ty pu pta -
ków. Pra ce te obej mo wa ∏y paƒ stwo wy
pro gram ba daw czy „Uszla chet nia nie kur
s∏o wac kiej ra sy ku ra oraw ska”. W wy ni ku
prze pro wa dzo nych prac doc. Pod hrad sky
po da je, ̋ e ku ra oraw ka jest bar dzo zmien -
na za rów no po wzgl´ dem cech wy glà du,
jak i ubar wie nia. Jest to wy ni kiem krzy ̋ o -
wa nia pstrych kur z Oraw z ra sà wy an dot -
tów bia ∏ych, RI czer wo nych i NH. Wy ni -
kiem mia ∏o byç za cho wa nie i usta le nie
pier wot nych ja ko Êcio wych w∏a Êci wo Êci fi -
zjo lo gicz nych, z dru giej stro ny wy stà pi ∏a
jed nak du ̋ a zmien noÊç mor fo lo gicz na.
Oce na sta nu cho wu kur oraw skich da ∏a
wnio sek, ˝e dla usu ni´ cia nie po ̋ à da nych
cech bez wa run ko wo na le ̋ y wy ko rzy sty -
waç ra so we po kre wieƒ stwa.

Trze ci etap uszla chet nia nia (od 1990 r.)
W trze cim eta pie sku pio no si´ na wy -

rów ny wa niu cech ra sy oraz zwi´k sze niu
ilo Êci i ma sy jaj przy jed no cze snym utrzy -
ma niu do brych w∏a Êci wo Êci re pro duk cji
i ra so wo Êci ku ry oraw skiej. Ten pro ces
trwa do dnia dzi siej sze go i ni gdy praw do -
po dob nie si´ nie skoƒ czy, bo pra ca ho -
dow la na w∏a Ênie na tym po le ga, aby sta -
wiaç so bie no we ce le i wy zwa nia, i nie za -
do wa laç si´ sta nem dzi siej szym.

Ho dow la kur oraw skich i kar ∏o -
wa tych kur oraw skich

Ku ry oraw skie i oraw skie kar ∏o wa te ho -
do wa ne sà wy ∏àcz nie w ma ∏ych sta dach,
o li czeb no Êci 1-18 lub 1-13. Ho dow le obu

ras sà po dzie lo ne na kon tro lo wa ne i u˝yt -
ko we. Ho dow le kon tro lo wa ne, we d∏ug
po zio mu pra cy nad ra sà, dzie là si´ na ra so -
we (ho dow le C), roz p∏o do we (ho dow le
B) i roz mno ̋ e nio we ilo Êcio wo (ho dow le
A). In dy wi du al na kon tro la nie Êno Êci i ro -
do wo do wy wy l´g po tom stwa (o zna nym
po cho dze niu po oby dwoj gu ro dzi cach) sà
za pew nio ne tyl ko w ho dow lach ra so -
wych. W ho dow lach roz p∏o do wych i roz -
mno ̋ e nio wych ewi den cjo nu je si´ po cho -
dze nie tyl ko od stro ny oj ca. Ho dow la kur
oraw skich nie stwa rza pro ble mów. W ho -
dow lach o wy˝ szym po zio mie, po dob nie
jak przy in nych ra sach, wy ma ga nia sà
wi´k sze. W po rów na niu z in ny mi ra sa mi,
w ho dow li tych kur trud no jest utrzy maç
jed no li te ubar wie nie ca ∏e go sta da. Z te go
po wo du, w ho dow li na wy˝ szym po zio -
mie, trze ba mieç doÊç licz ne sta do pod sta -
wo we, aby by ∏o z cze go wy bie raç. Pro ble -
my do ty czà zw∏asz cza w∏a Êci we go ubar -
wie nia lo tek i piór ogo na. W∏a Êci we ubar -
wie nie w prze- wa ̋ a jà cej mie rze za le ̋ y od
roz p∏od ni ka, i z te go po wo du do dal szej
ho dow li trze ba wy bie raç naj lep sze
i spraw dzo ne roz p∏od ni ki, ale rów nie˝ nie
mo˝ na za po mi naç o ja ko Êci kur.

Naj wa˝ niej sza u kur oraw skich jest sta -
∏oÊç ty pu. Kor pus jest g∏´ bo ki, sze ro ki
i z do brze osa dzo nym ogo nem u ko gu ta
pod kà tem 55 stop ni. W prze sz∏o Êci du ̋ o
pro ble mów stwarza∏y nie w∏a Êci we, pro -
sto pa dle no szo ne ogo ny, tzw. wie wiór cze.
Usu ni´ to je po przez se lek cj´. Wy glàd ku -
ry oraw skiej uzu pe∏ nia g∏o wa z do mi nu jà -
cym ró ̋ ycz ko wym grze bie niem. Wy ma ga

si´ grze bie nia Êred niej wiel ko Êci, nie prze -
ro Êni´ te go, drob no pe re∏ ko wa ne go, bez
bocz nych wy pu stek. Trzpieƒ prze d∏u ̋ a li -
ni´ ty ∏u g∏o wy. Spo ty ka si´ jesz cze ta kie
b∏´ dy, jak: pod nie sio ny trzpieƒ, grze bieƒ
prze ro Êni´ ty z bocz ny mi wy pust ka mi
i grze bieƒ z ru cho mym trzpie niem. Ko gu -
ty z ta ki mi wa da mi nie po win ny byç u˝y -
wa ne do dal szej ho dow li, gdy˝ te wa dy
prze cho dzà na po tom stwo. U kur spo ty ka
si´ wy su ni´ ty trzpieƒ grze bie nia. Za usz ni -
ce i dzwon ki po win ny byç Êred niej wiel ko -
Êci. Upie rze nie ku ry oraw skiej ma byç bo -
ga te, o moc nej struk tu rze i przy le ga jà ce. 

Dys ku syj ne i spra wia jà ce pro ble my ho -
dow com sà upie rze nie i ry su nek. Ubar -
wie nie u ko gu ta po win no prze cho dziç
w trzy od cie nie. Naj ciem niej sze jest po -
kry cie skrzy de∏ – ciem no brà zo we (ale nie
mie dzia no -czer wo ne jak u NH), ja Êniej szy
od cieƒ ma sio d∏o, a naj ja Êniej sza po win na
byç szy ja, w z∏o to -brà zo wym ko lo rze.
Wa˝ ny jest te˝ ry su nek ogo na i skrzy de∏.
Ogon po wi nien za wie raç bar w´ czar nà
prze ∏a ma nà brà zem. Cz´ sto brak czer ni
w ogo nie i brà zo wy ogon to b∏àd dys kwa -
li fi ku jà cy. Wa˝ ne jest, aby lot ki dru gie go
rz´ du by ∏y brà zo we, bez bie li czy czar nej
bar wy. Zda rza si´, ˝e skrzy d∏a nie ma jà ry -
sun ku na du ̋ ych pió rach, któ re po win ny
byç w po ∏o wie czar ne a w po ∏o wie brà zo -
we. Ubar wie nie ku ry jest jed no li te na ca -
∏ym cie le, tyl ko brzuch i pierÊ sà odro bi n´
ja Êniej sze. W pió rach wy st´ pu je ry su nek
szkie le to wy. W ˝ad nym przy pad ku nie
mo˝ na u˝y waç do dal szej ho dow li pta ków
z na wet lek ko za zna czo nym ry sun kiem
trzo nów piór po kry cia szyi. Pro ble mem
sa mym w so bie jest za gad nie nie ca∏ ko wi -
te go ubar wie nia, któ ry prze pi su je stan -
dard. Jest to skom pli ko wa ne nie tyl ko
przez na st´p stwo hy bry dy za cji, ale przez
cha rak ter bar wy, w któ rej po Êred ni czy
kom pleks ˝ó∏ to -czer wo ny, któ ry jest uwa -
run ko wa ny ze zwià za nym z p∏cià czyn ni -
kiem „s”, na zy wa nym tak ̋ e z∏o tà bar wà.
Ten kom pleks zmie nia si´ od bar wy ˝ó∏ tej
do czer wo nej o ró˝ nej in ten syw no Êci. Do
te go do cho dzi te˝ ry su nek piór, w któ rym
uczest ni czy czyn nik „e” uwa run ko wu jà cy
do mi nu jà ce ubar wie nie psze nicz ne. Gen
„e”, w in te rak cji z ko lum bij skim ge nem
„co”, przed sta wia skom pli ko wa nà for m´
upie rze nia z∏o te go z czar ny mi pió ra mi
ogo na. To ty po we dla ra sy NH. Ry su nek
ko lum bia naj le piej jest roz wi ni´ ty u ra sy
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sus sex ja sny, któ ra ma ubar wio ne na czar -
no lot ki pió ra ogo na i szyi. Ku ra oraw ska
po sia da po dob ne pod sta wo we ubar wie nie
do NH, ale nie co ja Êniej sze i bez czar ne go
upie rze nia szyi. In ten syw noÊç tej bar wy na
ró˝ nych cz´ Êciach cia ∏a jest uwa run ko wa -
na oso bi sty mi ge na mi. Np. ubar wie nie szyi
jest ciem niej sze lub ja Êniej sze ni˝ resz ta
cia ∏a. Za k∏a da si´, ˝e pod sta wy dzie dzicz -
ne roz licz nej in ten syw no Êci czer wie ni lo -
tek da jà roz licz ne stop nio wa nie bar wy
czer wo nej. Im wi´ cej bar wy czar nej
w ma ∏ych lot kach (II rz´ du), tym wi´ cej jej
jest w po kry ciu szyi i cia ∏o pta ka jest ciem -
niej sze. Ko gu ty sà ciem niej sze ni˝ ku ry.
U star szych pta ków po ja wia si´ wy bled -
ni´ cie jak by od s∏oƒ ca, a wi´c pió ra bez -
pig men to we.

Ne ga tyw nà stro nà ho dow li kur oraw -
skich jest mniej sza li czeb noÊç ho dow li na
te re nie S∏o wa cji i ich lo ka li za cja w cie plej -
szych re jo nach kra ju (okr´g Ni tra). Po nie -
wa˝ ku ra oraw ska jest ra sà przy sto so wa nà
do ostrzej szych wa run ków kli ma tycz nych,
dla re jo nów pod gór skich i gór skich, obec -
na lo ka li za cja ho dow li mo ̋ e zmie niç jed nà
z pod sta wo wych w∏a Êci wo Êci u˝yt ko wych
tych kur – od por noÊç na su ro we wa run ki
kli ma tycz ne. Ma ∏a li czeb noÊç po pu la cji kur
oraw skich k∏a dzie zwi´k szo ny na cisk na
za pew nie nie nie spo krew nio ne go ko ja rze -
nia. Od bi ∏o si´ to w la tach 2006 i 2007
spad kiem ilo Êci ho dow li. Przy czy ni ∏y si´
te˝ do te go we te ry na ryj ne za ka zy or ga ni -
zo wa nia wy staw dro biu z po wo du epi de -
mii pta siej gry py i brak mo˝ li wo Êci za pew -

nie nia w ho dow li nie spo krew nio nych jed -
no stek. Od lat s∏o wac cy ho dow cy, po
spe∏ nie niu okre Êlo nych wa run ków, otrzy -
mu jà z ka sy paƒ stwo wej do ta cj´ w wy so -
ko Êci 100 ko ron za ka˝ dà ku r´ sta da pod -
sta wo we go.

Or ga ni za cjà od po wie dzial nà za roz wój
ra sy jest S∏o wac ki Zwià zek Ho dow ców.
Fa cho we ukie run ko wa nie pro gra mu
uszla chet nia nia i roz p∏o du za pew nia Cen -
tral na Fa cho wa Ko mi sja do Spraw Ho -
dow li Dro biu wraz z Klu bem Ho dow ców
Kur Oraw skich. 

Re dak cja „Wo lie ry” ser decz nie dzi´ ku je
Zdzi s∏a wo wi Wie s∏aw skie mu za t∏u ma cze nie
ob szer ne go s∏o wac kie go opra co wa nia na j´ -
zyk pol ski.
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Ogon po wi nien za wie raç bar w´ czar nà prze ∏a -
ma nà brà zem.

Charakterystyczny grzebieƒ oraz niewielkie dzwonki.


