
NNie wie le osób pod da je w wàt pli woÊç,
˝e ku ry czu ba te roz po cz´ ∏y swój
try um fal ny po chód na ca ∏ym Êwie cie

od Eu ro py Wschod niej. Na ba zie ro dzi -
me go pol skie go ma te ria ∏u zo sta ∏o wy ho -
do wa nych wie le ras – ho uda ny, cr¯ ve co -
uer, ku ry bra banc kie, alt ste irer, sulm ta ler,
czu bat ka pol ska bro da ta i bez bro da i in -
ne. Ist nie jà ca li te ra tu ra nie okre Êla jed nak
pre cy zyj nie, jak wy glà da ∏a ro dzi ma czu -
bat ka, na zy wa na po spo li tà, pol skà ku -
rà dwor skà, a ostat nio czu bat kà sta -
ro pol skà lub dwor kà. Do dzi siaj ku ry

z fan ta zyj nym ko∏ pa kiem, jak to okre Êla li
jed ni, czy pió ro pu szem, jak mó wi li dru -
dzy, by ∏y i na dal sà nie od ∏àcz nym ele -
men tem na sze go kra jo bra zu. Nie ste ty,
przez wie le lat nikt nie pod jà∏ na wet pró -
by od two rze nia ta kiej pier wot nej ku ry
z czu bem, cho cia˝ wie le osób o tym mó -
wi ∏o. Naj cel niej t´ sk no ty te wy ar ty ku ∏o -
wa∏ po nad 80 lat te mu Mau ry cy Try bul -
ski: 

„…Uwa ̋ am za zb´d ne, kru szyç w tym
miej scu ko pie w obro nie pol sko Êci dzi -
siej szych ozdob nych ras czu ba tek, roz -

po wszech nio nych po za gra ni ca mi na sze -
go kra ju, al bo wiem za s∏u ga w tym wy -
pad ku w znacz nej mie rze na le ̋ y si´ cu -
dzo ziem com, któ rzy stwo rzy li z po spo li -
tych kur czu ba tych Ârod ko wej Eu ro py
pi´k ne ra sy.

Na to miast uwa ̋ am za bar dziej ce lo -
we, zwró ciç uwa g´ pol skich ho dow ców
na po spo li te na sze czu bat ki ja ko na ma -
te ria∏ na da jà cy si´ do pro duk cji u˝yt ko -
wych od mian. W ro ku 1910 ho do wa ∏em
bar dzo nie Êne stad ko czar nych czu ba tek,
na by tych u w∏o Êcian w oko li cach Pu ∏aw.
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Czu bat ka dwor ska
(dwor ka)

no wà pol skà ra sà kur
Sta ni s∏aw Rosz kow ski 
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Kur ki te by ∏y bar dzo efek tow ne i doÊç
wy rów na ne, a co naj wa˝ niej sze – nie Êne,
ru chli we i od por ne na zmia ny at mos fe -
rycz ne. W wo je wódz twie war szaw skim
spo ty ka ∏em wie le czu ba tek, któ re przy -
ku wa ∏y uwa g´ dzi´ ki swej ty po wo Êci. Na
szcze gó∏ ten zwra ca ∏em uwa g´ wie lu ho -
dow com i dziÊ uwa ̋ am, i˝ za j´ cie si´
pol skie mi, po spo li te mi czu bat ka mi
jest bar dzo wdzi´cz nà pra cà.”

Mam in ny po glàd ni˝ Try bul ski, co do
ce lo wo Êci kru sze nia ko pii w obro nie pol -
sko Êci czu ba tek. Nikt nie pod wa ̋ a wiel -
kie go wk∏a du za chod nich ko le gów
w uszla chet nie nie tej ra sy kur. Je ̋ e li jed -
nak 90% miesz kaƒ ców na sze go glo bu,
po za kra ja mi g∏ów nie nie miec ko j´ zycz -
ny mi, u˝y wa przy miot ni ka „pol skie”, to
grze chem by ∏o by nie sko rzy staç z te go
go to we go da nia, któ re po da no nam
w pre zen cie na ta cy.

Po nad pi´ç lat te mu, za przy czy nà Sto -
wa rzy sze nia Ho dow ców Dro biu Ra so -
we go – Czu bat ka Pol ska, spra wa od two -

rze nia tej po spo li tej ro dzi mej ra sy czu ba -
tej sta ∏a si´ spra wà sztan da ro wà. Na 
∏a mach kil ku cza so pism bran ̋ o wych,
a zw∏asz cza Wo lie ry, uka za ∏o si´ wie le
ar ty ku ∏ów. Na kil ku spe cja li stycz nych
„pta sich” fo rach ten te mat by∏ i jest na dal
szcze gól nie po pu lar ny.

Pod sta wo wym py ta niem, ja kie wszy -
scy so bie sta wia jà do chwi li obec nej, jest
– jak ta „praw dzi wa” czu bat ka wy glà da -
∏a? Po prze ana li zo wa niu wszyst kich g∏o -
sów, do szli Êmy w gro nie cz∏on ków Sto -
wa rzy sze nia do wnio sku, ˝e nie jest
mo˝ li we od two rze nie tej jed nej, ide al nej
ku ry, po nie wa˝ ta kich „praw dzi wych”
kur jest wie le. Bez przed mio to wa i ja ∏o -
wa wy da ∏a nam si´ dal sza po goƒ za ide -
a∏em. Dla te go te˝ pra c´ ho dow la nà 

za czà ∏em pro wa dziç, wzo ru jàc si´ na
jed nym, kon kret nym, okre Êlo nym ty pie
ro dzi mych kur, dla któ rych pro to pla stà
zo sta∏ po zy ska ny w oko li cach Be∏ cha to -
wa ko gut na zwa ny „Ba ̋ an ci kiem”.
Wkrótce sta∏ si´ on najs∏awniejszym
kogutem w Polsce. O s∏usz no Êci ob ra nej
dro gi osta tecz nie prze ko na ∏y mnie do -
wo dy, ja kie zna la z∏em w mo nu men tal -
nym, opu bli ko wa nym w 1914 ro ku, dzie -
le Ho len dra R. Ho uwin ka „De Ho en der -
ras sen”, gdzie zo sta ∏y za miesz czo ne ry ci -
ny po ka zu jà ce gru p´ kr´ pych kur z bro -
dà i nie wiel kim czub kiem, okre Êla nych
ja ko „Het Si be ri sche Ho en” oraz „Het
Ku ifho en (Rus si che)” i „Het Pa vlow Ho -
en”. Czy˝ ku ry sy be ryj skie nie przy po mi -
na jà, ja ko ˝y wo, na sze go „Ba ̋ an ci ka”?
Ko gut ten zo sta∏ na st´p nie skrzy ̋ o wa ny
z kil ku na sto ma wy se lek cjo no wa ny mi
(z oko ∏o pi´ç dzie si´ ciu) ku ra mi, przede
wszyst kim z wo je wódz twa lu bel skie go,
a na st´p nie bia ∏o stoc kie go, ku jaw sko -
-po mor skie go i war szaw skie go. W po -

szu ki wa nie wyj Êcio we go ma te ria ∏u za ro -
do we go za an ga ̋ o wa nych by ∏o wie le
osób. War to tu wy mie niç kil ka z nich. To
¸u kasz W∏o dar czyk od kry∏ te go naj -
s∏aw niej sze go w Pol sce ko gu ta. Krzysz -
tof An dres wska za∏ na „Ba ̋ an ci ka” ja -
ko na bar dzo in te re su jà cy ma te ria∏ mo -
gà cy s∏u ̋ yç do dal szych prac ho dow la -
nych. Z Da wi dem Szi ko rà ob jeê dzi ∏em
wie le wiej skich go spo darstw w po szu ki -
wa niu ma te ria ∏u za ro do we go. Je rzy Wy -
soc ki oraz An na Czar no ta wska za li na
wie le ku rek w oko li cach swo je go miej sca
za miesz ka nia. Sam od wie dzi ∏em wie le
tar gów w cen tral nej i wschod niej Pol sce.
Ma rek ¸a baj udzie li∏ bar dzo cen nych
po rad ho dow la nych. Ja ro s∏aw War tacz
na pi sa∏ pierw szy wzo rzec. Wszyst kim

tym oso bom chcia∏ bym bar dzo ser decz -
nie po dzi´ ko waç.

Mam pe∏ nà Êwia do moÊç, ˝e wie lu ho -
dow ców mo ̋ e mieç swo je wy obra ̋ e nie,
co do te go, jak po win na wy glà daç po spo -
li ta sta ro daw na czu bat ka i nie ko niecz nie
te wi zje mu szà byç zgod ne z kie run kiem,
któ ry ja ob ra∏em. Bar dzo do brze by by ∏o,
gdy by in ni ho dow cy te˝ sta ra li si´ urze -
czy wist niç swo je wy obra ̋ e nia i za miast
dys ku to waç, za bra li si´ do pra cy. Dla te go
te˝, aby nie za my kaç ni ko mu dro gi, zo -
sta ∏a wy bra na ta ka, a nie in na na zwa dla
two rzo nej ra sy kur – czu bat ka dwor -
ska. Nic nie stoi na prze szko dzie, aby za -
czàç two rzyç czy od twa rzaç te in ne,
„praw dzi we” czu bat ki po spo li te, sta ro -
pol skie czy ja kie kol wiek in ne. Za nie dba -
nia w ho dow li pol skich ras dro biu sà
ogrom ne i dla ka˝ de go po win no star czyç
miej sca. Niem cy, dla przy k∏a du, ma jà kil -
ka dzie siàt swo ich „na ro do wych” ras. 

W dniu 7 lu te go 2009 ro ku, pod czas
po sie dze nia Ko mi sji Stan da ry za cyj nej ds.

Dro biu przy PZH GRi DI w Po zna niu,
czu bat ka dwor ska, po przej Êciu pe∏ nej
trzy let niej pro ce du ry re je stra cyj nej, zo -
sta ∏a uzna na za no wà pol skà ra s´ dro biu.
Na ra zie je dy nà uzna nà od mia nà barw nà
jest bursz ty no wa. Pro wa dzo ne sà jed nak
pra ce nad in ny mi od mia na mi, przede
wszyst kim ku ro pa twia nà oraz czar nà i ja -
strz´ bia tà. 

Jed no cze Ênie zda j´ so bie spra w´, ˝e
do sko na le nie ra sy po trwa jesz cze wie -
le lat. U ras ist nie jà cych  ju˝ od dzie sià tek
lat wy st´ pu jà za uwa ̋ al ne go ∏ym okiem
ró˝ ni ce, a co do pie ro mó wiç w przy pad -
ku ra sy two rzo nej, ta kiej jak czu bat ka
dwor ska, dla któ rej ba zà by∏ bar dzo
zró˝ ni co wa ny, po zy ska ny w ró˝ nych
cz´ Êciach kra ju, ma te ria∏ wyj Êcio wy.

Het Ku ifho en (Rus si che)Het Si be ri sche Ho en



Po cho dze nie:
Pol ska

Ce lem pra cy ho dow la nej w przy pad ku tej ra sy jest stwo rze nie ku ry ogól no u˝yt ko wej, w barwie bursztynowej – autoseksingowej
o spo koj nym cha rak te rze. Z uwa gi na du ̋ e wa lo ry prak tycz ne prze zna czo nej dla sze ro kie go gro na u˝yt kow ni ków, a wi´c za rów -
no go spo darstw agro tu ry stycz nych, far mer skich, a tak ̋ e nie wiel kich za gród przy do mo wych, do star cza jà cej eko lo gicz nych jaj oraz
smacz ne go bia∏ ka zwie rz´ ce go. Zna ko mi cie przy sto so wa nej do Êrod ko wo eu ro pej skich su ro wych wa run ków kli ma tycz nych stàd
pre fe ro wa ny jest charakterystyczny grze bieƒ, jedyny w swoim rodzaju w typie ró˝yczkowym oraz nie wiel kie dzwon ki; od por nej
na cho ro by. 

Jed no cze Ênie se lek cja po win na iÊç w kie run ku ku ry ozdob nej, o dum nej „ary sto kra tycz nej po sta wie”. Przy ho dow li i oce nie na -
le ̋ y zwró ciç uwa g´ po za ty pem, po sta wà i syl wet kà, przede wszyst kim na dwa za sad ni cze ele men ty, któ re do brze, aby sta no wi ∏y
wy ró˝ nik tej ra sy. 

1. czu bek po wi nien byç fan ta zyj ny, nie wiel ki, ta ki, ja kim cha rak te ry zo wa ∏y si´ praw do po dob nie Êre dnio wiecz ne pol skie ku ry czu -
ba te spo ty ka ne na pol skich dwo rach – stàd na zwa czu bat ka dwor ska. Ten nie wiel ki czu bek po wi nien sym bo licz nie na wià zy waç
do na kry cia g∏o wy bar dzo po pu lar ne go w XIV -XVII wie ku w Eu ro pie Wschod niej czy li tzw. ko∏ pa ka.

2. ogon po wi nien byç mo˝ li wie buj ny, g´ sty, no szo ny pra wie pio no wo.
Ubar wie nie jest spra wà dru go rz´d nà i mo ̋ e de cy do waç je dy nie w 40% o war to Êci ho dow la nej. Ku ra zno si 140-160 jaj rocz nie

w kre mo wej lub ja sno brà zo wej sko rup ce. Do dal sze go wy l´ gu na le ̋ y wy bie raç jaj a naj ja Êniej sze, eliminowaç bràzowe. Ma sa cia ∏a
ko gu ta: 2.5 – 3.0 kg. Ma sa cia ∏a ku ry: 1.8-2.2 kg. Obràczki: kogut – 18; kura – 16.

Czubatka dworska (dworka)
– wzorzec rasowy 

Czub

Sierpówki

Sterówki

75-80°

45°

Pióra odbytowe

Pióra siod∏a

Dziób

Zausznice

Dzwonki

Ce chy ra so wo Êci ko gu ta:
Wra ̋ e nie ogól ne: syl wet ka w ty pie Êred nio ci´˝ kim, ma syw na, kr´ pa; po sta wa dum -

na, wy pro sto wa na. Se lek cj´ na le ̋ y pro wa dziç pod kà tem zwi´k sza nia ma sy cia ∏a.

Podbródek

Brzuch

Pióra grzywy

Noga

Tu zwierciad∏o

Trójkàt

PierÊ

Grzebieƒ
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G∏o wa: Êred niej wiel ko Êci, spra wia jà ca wra ̋ e nie, w po rów na -
niu z ca ∏à syl wet kà, zwar tej i moc nej, p∏yn nie prze cho dzà ca w szy -
j´ bez wy raê ne go od ci´ cia.

Oczy: du ̋ e, po ma raƒ czo wo -czer wo ne do po ma raƒ czowych. 

Dziób: krót ki, moc ny, o bar wie zale˝nej od koloru upierzenia.

Grze bieƒ: 1. ró˝yczkowy w po sta ci cha rak te ry stycz ne go gru -
be go fa∏ du (pre fe ro wa ny), z wy raê ny mi nie re gu lar ny mi wy ̋ ∏o bie -
nia mi, Êcià gni´ ty do przo du, z jak najmniejszym trzpieniem. 

2. po je dyn czy, nie zbyt du ̋ y, nie prze chy lo ny na bok. 

Pod bró dek: opie rzo ny, g´ sty.

Za usz ni ce: czer wo ne, nie wiel kie za kry te przez pió ra bro dy.

Dzwon ki: 1. w wersji brodatej ma∏e, za okrà glo ne, in ten syw nie
czer wo ne, har mo ni zu jà ce swo jà wiel ko Êcià z pió ra mi bro dy. 

2. w wersji bez brody ma∏e okrà g∏e. 

Czub: nie wiel ki skierowany ku ty∏owi w postaci grzyw ki, nie
za kry wa jà cy oczu. 

Szy ja: kr´ pa, pe∏ na, krót ka, pro por cjo nal na, har mo ni zu jà ca
z tu ∏o wiem i g∏o wà.

Plecy: jak naj bar dziej sze ro kie, ma syw ne, wpi su jà ce si´
w kwa drat. Pió ra sio d∏a i grzy wy w tym sa mym ko lo rze, sze ro kie,
do brze przy le ga jà ce, bez wy raê ne go od ci´ cia.
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PierÊ: sze ro ka, pe∏na, do brze za zna czo na.

Brzuch: do syç wy raê nie za zna czo ny. 

Skrzy d∏a: Êred niej wiel ko Êci, moc no przy le ga jà ce, po ∏o ̋ o ne
lek ko sko Ênie, nie wy sta jà ce po ni ̋ ej brzu cha.

Ogon: ob fi ty, z mak sy mal nie du ̋ à licz bà ste ró wek i sier pó wek,
pe∏ ny, sze ro ki, no szo ny pra wie pio no wo pod kà tem 75–80°. Sier -
pów ki wy gi´ te, d∏u gie, za kry wa jà ce ste rów ki. 

Uda: sil ne, do brze opie rzo ne, krót kie.

Nogi: krót kie, moc ne, w ko lo rze za le˝ nym od bar wy upie rze -
nia; z ostro ga mi, czte ro pal cza ste, pal ce sze ro ko roz sta wio ne.

Du ̋ e b∏´ dy: 
Zbyt du ̋ y, za kry wa jà cy oczy czub; syl wet ka lek ka, smu k∏a, no -

gi d∏u gie, nie pro por cjo nal ne do syl wet ki; no ga wi ce na udach,

opie rzo ne sko ki, piàty palec; ogon no szo ny po zio mo, d∏u gi,
opuszczony. W wa rian cie z po je dyn czym grze bie niem je go fa∏d
prze krzy wio ny na bok, zbyt mi´ si sty, du ̋ y. D∏u gie dzwon ki. 

Ce chy ra so wo Êci ku ry:
Wra ̋ e nie ogól ne: syl wet ka kr´ pa, zwar ta, szy ja i no gi krót kie. 

Grze bieƒ: 1.  ró˝yczkowy, nie wiel ki, w po sta ci zwar te go,
w kszta∏ cie po d∏u˝ nej fa so li fa∏ du, pra wie nie wi docz ny, za kry ty
przez pió ra czu ba. 

2. Pojedyƒczy niewielki.

Czub: pro por cjo nal nie zaokràglony, wy skle pio ny do gó ry, nie
zakrywajàcy oczu, nie utrudniajàcy widocznoÊci zarówno do
przodu jak i na boki.

Ogon: zwar ty, pe∏ ny, pra wie pio no wy z ob fi ty mi ste rów ka mi.

Du ̋ e b∏´ dy:
Czub w po sta ci wie chy za kry wa jà cy oczy. Grze bieƒ nad mier nie

wy sta jà cy z czu ba. Pià ty pa lec. Bar wa nóg in na ni˝ opi sa -
na przy po szcze gól nych od mia nach barw nych.
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Bursz ty no we (z sza rà pier sià)

Ko gut
Ubar wie nie jest kom bi na cjà ele men tów ubar wie nia z∏o ci sto -

szy je go z ry sun kiem ja strz´ bia tym. Pod sta wà ubar wie nia jest z∏o -
ty czyn nik z czar ny mi i ciem no sza ry mi ele men ta mi dzi kie go, bru -
nat ne go ry sun ku. Ca ∏e upie rze nie jest uzu pe∏ nio ne grub szym ja -
strz´ bia tym ry sun kiem, to zna czy, ˝e czar ny, sza ry, z∏o to -˝ó∏ ty
i z∏o to -czer wo ny ko lor jest prze ry wa ny po przecz ny mi ∏u ko wa ty -
mi pr´ ga mi ko lo ru bia ∏e go; sze ro koÊç tych ko lo rów jest w za sa -
dzie jed na ko wa. G∏o wa, czub i ca ∏a grzy wa z∏o ci ste a˝ do ko lo ru
czer wo no i ˝ó∏ te go z ozna ka mi ciem no -sza re go ry sun ku wzd∏u˝
sto sin piór i z bia ∏ym ja strz´ bia -
tym ry sun kiem. Rów nie˝ ple cy
i tar cze skrzy de∏ czer wo ne z ja -
strz´ bia tym ry sun kiem. Na du -
˝ych pió rach po kry cia skrzy de∏
do miesz ka czar ne go ko lo ru.
Gar d∏o, pier si, bo ki, uda, brzuch,
lot ki I -go rz´ du i ogon sà ciem no
sza ro -bia ∏e ja strz´ bia te bez do -
dat ku ko lo ru z∏o ci ste go. U na sa -
dy ogo na wi docz ne ja sne pió ra
pu cho we, co jest ele men tem
cha rak te ry stycz nym dla te go ro -
dza ju ubar wie nia. Lot ki II -go rz´ -
du ma ja we wn´trz ne cho rà giew -
ki sza re, ze wn´trz ne z ja strz´ bia -
tym z∏o ci stym ry sun kiem i two -
rzà na z∏o ̋ o nym skrzy dle cha rak -
te ry stycz ny trój kàt. Pod k∏ad sza -
ro -bia ∏y ja strz´ bia ty po ry so wa ny.

Ku ra
G∏o wa i gór na cz´Êç grzy wy

z∏o te z sza rym ry sun kiem wzd∏u˝
sto si ny piór i z po przecz nym bia -
∏ym ja strz´ bia tym ry sun kiem.
Pió ra na ple cach, sio dle, w po -
kry ciu ogo na i na tar czach skrzy -
de∏ ma jà pod sta wo wy ko lor uzu -
pe∏ nio ny sza rym ja strz´ bia tym
ry sun kiem. Do pusz cza si´ nie -
wiel kie ob ra mo wa nie piór i ma ∏à
rdz´. Pier si ∏o so sio we a˝
do rdza wo czer wo nych z ja strz´ -
bia tym ry sun kiem ale bez do -
miesz ki ko lo ru czar ne go. Pió ra
na bo kach sza ro -brà zo we z ja -
strz´ bia tym ry sun kiem z ja Êniej -
szy mi sto si na mi. Uda i brzuch
sza re. Lot ki II -go rz´ du ma ja we -
wn´trz ne cho rà giew ki sza ro -
-czar ne a ze wn´trz ne brà zo we,

czar no „po pie przo ne”. Lot ki I -go rz´ du i ogon ciem no sza ro -brà -
zo we z czar nym „po pie prze niem”. Ogól nie ja strz´ bia ty ry su nek
jest grub szy i prze wa˝ nie mniej kon tra sto wy ni˝ u ko gu ta przez co
ku ra spra wia wra ̋ e nie ciem niej szej i mniej „ko lo ro wej”.

Du ̋ e b∏´ dy
U ko gu ta: wi´k sza do miesz ka brà zo we go ko lo ru na pier si, bo -

kach i udach, sier pów ki prze wa˝ nie bez ja strz´ bia te go ry sun ku.
U ku ry: moc na rdza na tar czach skrzy de∏ w wi´k szym za kre sie,
wy raê ne z∏o te ob ra mo wa nia na ple cach, wi´k szy za kres upie rze -
nia p∏asz cza z pra wie nie od zna cza jà cych si´ ja strz´ bia tym ry sun -
kiem, wy raê nie ja strz´ bia to po ry so wa na pierÊ.

Pióro 
siod∏a

Lotki II-go rz´du Sierpówki SterówkiPióro piersi Pióro
grzywy 1

Pióro
grzywy 2

Pióro pokrywajàce 
ogon

Pióro piersi Pióro grzywy 1 Pióro grzywy 2 Sterówki Lotki II-go rz´du

Lotki 
I-go rz´du

Ko gut

Kura

������������	
���
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Ku ro pa twia ne 

Ko gut
G∏o wa brà zo wo czer wo na. Czub, gór na cz´Êç grzy wy ciem -

no z∏o ci sto -czer wo na z wy raê nym czar nym ry sun kiem wzd∏u˝
koƒ ca sto si ny pió ra. Ra mio na i ple cy szkar ∏at no czer wo ne. Tar -
cze skrzy de∏ szkar ∏at no czer wo ne z po przecz nym czar nym
o od cie niu fio le to wo me ta licz nym b∏ysz czà cym „zwier cia d∏em”.
Dol na cz´Êç grzy wy z∏o to -czer wo na z czar nym ry sun kiem
wzd∏u˝ sto sin piór. PierÊ, bo ki, uda czar ne. Pre fe ro wa ny czar ny
brzuch. Do pusz czal na nie wiel ka iloÊç za bar wio nych na brà zo -
wo piór. U na sa dy ogo na wi docz ne ja sne pió ra pu cho we, co jest
cha rak te ry stycz nà ce chà ubar wie nia ku ro pa twia ne go u ko gu -
tów. Lot ki I -go rz´ du czar ne
w wi´k szo Êci z wà skim brà zo -
wym obrze ̋ em ze wn´trz nych
cho rà gie wek piór. Lot ki II -go
rz´ du ma jà we wn´trz ne cho rà -
giew ki piór czar ne, ze wn´trz ne
brà zo we, na z∏o ̋ o nym skrzy dle
two rzà ja sno brà zo wy trój kàt.
Ogon czar ny z zie lo nym po ∏y -
skiem.

Ku ra
G∏o wa z∏o ci sto -czer wo -

na z za zna czo nym „po pie przo -
nym” ry sun kiem piór. Grzy wa
z∏o to -˝ó∏ ta z sze ro kim czar nym
ry sun kiem wzd∏u˝ sto si ny pió ra.
Pió ra na ple cach, sio dle i po kry -
ciu ogo na i na tar czach skrzy de∏
ciem no brà zo we z ja Êniej szy mi
sto si na mi piór i z drob nym czar -
nym „pie przem”, któ ry rów no -
mier nie po kry wa cho rà giew ki
po szcze gól nych piór a˝ do ich
kra w´ dzi. Pió ra na pier si ∏o so -
sio we z ja Êniej szy mi sto si na mi,
po bo kach pier si w ca ∏o Êci
z Êred nio zsza rza ∏ym od cie -
niem. Pió ra na bo kach brà zo we
a˝ do sza ro -brà zo wych z ja -
Êniej szy mi sto si na mi. Uda
i brzuch sza re. Lot ki I -go rz´ du
czar ne lub sza ro - czar ne. Lot ki
II -go rz´ du ma jà we wn´trz ne
cho rà giew ki piór czar ne lub sza -
ro -czar ne, a ze wn´trz ne brà zo -
we, czar no „pie przo ne”. Ste -
rów ki czar ne.

Du ̋ e b∏´ dy
U ko gu ta ja Êniej sza z∏o to -˝ó∏ -

ta grzy wa, ma ∏o wy raê ny lub brak ry sun ku sto sin piór w grzy -
wie, brà zo wy ko lor pier si, bo ków i ud.

U ku ry ca∏ kiem czer wo na lub czy sto z∏o ta g∏o wa. Nie wy raê -
ny ry su nek grzy wy. Roz dzie lo ne „po pie prze nie” w gór nych par -
tiach p∏asz cza. Ja sne ob ra mo wa nie ple ców i sio d∏a. Brak ry sun -
ku szpi ców. Wy raê na rdza na tar czach skrzy de∏. Zbyt ja sna ∏o -
so sio wa pierÊ.

Zwierciad∏o – pióro
pokrycia skrzyde∏

Pióro piersi Pióro grzbietu Pióro grzywy Pióro pokrywowe
ogona 1

Pióro pokrywowe
ogona 2

Sterówki Lotki II-go rz´du

Pióro 
grzywy

Pióro 
siod∏a

Pióro pokrywajàce
ogon I

Pióro pokrywajàce
ogon II

Sterówki Lotki II-go rz´du
(trójkàt)
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Ko gut

Kura
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