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Kura go∏oszyjka
dawnà rasà rodzimà

Ku ra go ∏o szyj ka zna na jest w wie lu kra jach i okre Êla si´ jà tam ró˝ ny mi na zwa mi. Go -
∏o szyj ka czar na w j´ zy ku ro syj skim na zy wa si´ czer na ja go ∏o sziej na ja ku ra, w nie miec -
kim Na ckthälse – schwarz, w an giel skim Black Na ked Neck, a w j´ zy ku fran cu -
skim Cou nu.

Juliusz Ksià˝kiewicz
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Portret koguta go∏oszyjki z hodowli Micha∏a Bugajskiego.
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WWPol sce ju˝ wie le lat te mu opra co wa -
no pro gra my ochro ny za so bów ge ne -
tycz nych sta rych i ro dzi mych ras pta -

ków u˝yt ko wych: kur, g´ si i ka czek sku pio -
nych w uni ka to wych sta dach za cho waw -
czych, m.in. w Dwo rzy skach k. Po zna -
nia i w Cho rze lo wie k. Miel ca. Re ali zo wa -
ne sà one przez In sty tut Zoo tech ni ki – Paƒ -
stwo wy In sty tut Ba daw czy w Kra ko wie, któ -
ry jest nie tyl ko w∏a Êci cie lem wi´k szo -
Êci stad, ale i g∏ów nym ko or dy na to rem pro gra -
mów utrzy ma nia wszyst kich stad; pro wa -
dzi przy tym ba da nia na uko we z wy ko rzy sta -
niem te go ma te ria ∏u ba daw cze go. Kil -
ka stad za cho waw czych znaj du je si´ w ge -
stii in nych pod mio tów go spo dar czych. Ro dzi -
me po pu la cje pta ków zo sta ∏y tak ̋ e za li czo -
ne do dzie dzic twa Êwia to we go. 

Na Êwia to wà list´ (World 
Word List, FAO, 2000) do mo wych zwie -
rzàt chro nio nych wpi sa no nie tyl ko ro dzi me ku -
ry zie lo no nó˝ ki i ˝ó∏ to nó˝ ki, ale tak ̋ e g´ si ta -
kich od mian re gio nal nych, jak: lu bel skie, kie lec -
kie, pod kar pac kie, ry piƒ skie, su wal skie, kar tu -
skie, po mor skie, bi∏ go raj skie, za tor skie i gar bo -
no se, a tak ̋ e kacz ki pol skie go daw ne go ro du ty -
pu pe kin P33 i mi ni kacz ki. Na tej li -
Êcie nie ma do tàd ani ro dzi mych kur czu ba -
tych, ani go ∏o szy jek, wy st´ pu jà cych spo ra dycz -
nie w re jo nie Pol ski po ∏u dnio wo -wschod -
niej. Do tych czas nie sà wi´c one jesz cze ob j´ -
te pro gra mem ochro ny ro dzi mych za so bów ge -
ne tycz nych, cho cia˝ wzbu dza jà wiel kie za in te -
re so wa nie ho dow ców ama to rów. 

Ku ra go ∏o szyj ka zna na jest w wie lu kra -
jach i okre Êla si´ jà tam ró˝ ny mi na zwa mi. Go -
∏o szyj ka czar na w j´ zy ku ro syj skim na zy -
wa si´ czer na ja go ∏o sziej na ja ku ra, w nie miec -
kim Na ckthälse – schwarz, w an giel -
skim Black Na ked Neck, a w j´ zy ku fran cu -
skim Cou nu.

Wia do mo, ˝e go ∏o szyj ki wy st´ pu jà na zie -
miach pol skich przy naj mniej od XIX wie -
ku, a naj star sze pi sem ne wzmian ko wa -
nia na ich te mat zna la z∏em w pod r´cz ni ku Maƒ -
kow skie go z 1905 r., pt.: „Chów dro biu w Ga -
li cji i spra wa pod nie sie nia tej ga ∏´ zi go spo dar -
stwa kra jo we go”. Cho cia˝ po cho dze -
nie tych kur nie jest do k∏ad nie zna -
ne, to, jak twier dzi∏ prof. Szu man (1951), au -
tor wie lu pod r´cz ni ków z za kre su dro biar -
stwa (do ̋ y∏ s´ dzi we go wie ku; mia ∏em ten za -
szczyt znaç go oso bi Êcie), wy st´ pu jà one g∏ów -
nie w paƒ stwach ba∏ kaƒ skich. Okre Êle nie go ∏o -
szy jek przy dom kiem „sied mio grodz kie” da tu -
je si´ od cza su, kie dy le karz, J. Klusch spo -

strzeg∏ je w jed nej z wsi ów cze sne go Sied mio -
gro du i wy sta wi∏ w Bu da pesz cie pod na zwà ja -
strz´ bia tek sied mio grodz kich. U˝yt ko wo -
Êci go ∏o szy jek wpraw dzie ni gdy nie ba da -
no, bo nie za cho wa ∏o si´ udo ku men to wa ne pi -
Êmien nic two o tym Êwiad czà ce, jed nak z ogól -
nych wy po wie dzi wie lu ho dow ców zaj mu jà -
cych si´ tà ra sà wy ni ka, ˝e go ∏o szyj ki sà do bry -
mi nio ska mi, do brze si´ tu czà i ma jà de li kat -
ne mi´ so. Âred nia ma sa do ro s∏e go ko gu ta wy -
no si 2,5 do 3 kg, a ku ry 2 do 2,5 kg. Upie rze -
nie tych pta ków przyj mu je ró˝ no rod nà bar -
w´. Ku ry zno szà w cià gu ro -
ku od 130 do 160 jaj o bia ∏ej sko ru pie i ma -
sie od 60 do 70 g. Kur cz´ ta, oprócz nie opie rzo -
nej szyi, ro snà i opie rza jà si´ doÊç szyb ko, a po -
nad to sà sil ne i wy trzy ma ∏e. Ce cha go -
∏ej szyi jest do mi nu jà ca w sto sun ku do nor mal -
ne go upie rze nia. Gen wa run ku jà cy t´ ce -
ch´ ozna cza ny jest w Êwie cie ja ko Na. 

Ko lej nym, star szym êró d∏em in for ma -
cji, do któ re go do tar ∏em, mo ̋ e byç opra co wa -

nie sprzed bli sko stu lat – Sta si nie wi czo -
wej (1909), któ ra za li cza ku ry go ∏o szyj ki sied -
mio grodz kie do ras nie miec kich, bo wiem roz -
po wszech nio ne by ∏y one w Sied mio gro -
dzie, w tam tej szych ko lo niach nie miec -
kich. Za oj czy zn´ go ∏o szy jek uzna je jed nak In -
die, gdzie by ∏y wcze Êniej zna ne i wy ko rzy sty -
wa ne na wet do walk ko gu tów. Wal -
kom tym, obec nie za bro nio nym w eu ro pej -
skiej cz´ Êci Êwia ta, sprzy ja∏ za pew ne doÊç nie -
sa mo wi ty, bo jo wy wy glàd pta ków z nie opie -
rzo ny mi i czer wo ny mi szy ja mi. Wg au tor ki pta -
ki te sà du ̋ e i zno szà znacz nà licz b´ du -
˝ych jaj o bia ∏ej sko ru pie. Sa mi ce sà do bry -
mi kwo ka mi, lecz kur cz´ ta, z uwa gi na nie opie -
rzo nà szy j´ i utrzy mu jà ce si´ opie rze nie pu cho -
we cia ∏a, sà wra˝ li we na zim no i na zmia ny po -
go dy. War to przy to czyç cie ka wy cy -
tat z jej ksià˝ ki, pi sa ny pol sz czy znà z „mysz -
kà”: Zna cho dzà si´ i u nas, ale zdrob nia ∏e do nie -
po zna nia. Praw dzi wa go ∏o szyj ka ma grze bieƒ du -
˝y ró ̋ o wy, wi sio ry bar dzo du ̋ e, dziób czar -
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ny, twarz czer wo nà i ta kie˝ za usz ni ce, czub czar -
ny, le ̋ à cy ma ∏y, ze sto sin z∏o ̋ o ny, wy glà -
da tak, jak by z w∏o sie nia czar ne go, szy ja go -
∏a czer wo na, a na oboj czy kach du ̋ o g´ ste go pie -
rza, ogon jak u kur kra jo wych z d∏u gie mi ko sa -
mi, no gi ciem ne, po de szwy czer wo ne jak u Lang -
sha na.

Wia do mo, ˝e po raz pierw szy ku ry go ∏o szyj -
ki po ka za no na wy sta wie zor ga ni zo wa -
nej w Wied niu w 1875 r. To prze cie˝ 132 la -
ta te mu! Wy wo ∏a ∏y tam wte dy wiel kà sen sa -
cj´, wzbu dza jàc du ̋ e za in te re so wa nie. 

Ce chà cha rak te ry stycz nà oma wia nej ra -
sy kur jest, jak to ju˝ pod kre Êla no, nie opie rzo -
na szy ja. Ce cha ta jest przez nie któ rych ho -
dow ców ama to rów bar dzo ce nio na z uwa -
gi na jej ory gi nal noÊç, a przez in nych prze ciw -
nie, uzna wa na za od str´ cza jà cà i nie sa mo wi -
tà. Pod czas wspo mnia nej wy sta wy w Wied -
niu za sta na wia no si´ na wet, czy nie opie rzo -
na szy ja jest ce chà na tu ral nà, czy te˝ zo sta -
∏a spo wo do wa na me cha nicz nym usu ni´ -
ciem piór i sta no wi, jed nym s∏o wem, oszu -
stwo. Dzi siaj wia do mo jed nak, ˝e w dzie dzi -
cze niu ce cha ta jest do mi nu jà ca, a po ja wi -
∏a si´ u kur znacz nie wcze Êniej ja ko mu ta cja ge -
ne tycz na.

Ty po we oka zy te go pta ka ma jà ob wód -
k´ z piór wo kó∏ szyi, przy jej na sa dzie, przy po -
mi na jà cà grzyw k´ w po sta ci pier Êcie nia. Wi -
daç to wy raê nie na sta rej ry ci -
nie z 1909 r. (ryc. 1), któ rà od na la z∏em w sta ro -
dru ku wy szu ka nym w an ty kwa ria cie. Ko lej -
ny ofi cjal ny po kaz go ∏o szyj ki, jak wy ni ka z udo -
ku men to wa nych ju˝ da nych, na stà pi∏ w Niem -
czech na X na ro do wej wy sta -
wie kur w 1905 r., zor ga ni zo wa nej w Dreê -
nie. Wkrót ce po wo ∏a no tam pierw szy klub ho -
dow ców, sku pia jà cy 73 cz∏on ków, ama to -
rów tej ra sy. W 1907 r. na wy sta wie w Lip -
sku za pre zen to wa no a˝ 110 oka zów go ∏o szy -
jek. Zna ne tam do dzi siaj ku ry sà Êred niej wiel -
ko Êci i moc nej bu do wy cia ∏a. Do ro s∏e ko gu -
ty wa ̋ à bo wiem od 2,5 do 3 kg, a kur ki sà l˝ej -
sze i wa ̋ à od 2 do 2,5 kg. Ta kie sa me war to -
Êci ma sy cia ∏a po da∏ wcze Êniej Szu -
man (1951). Licz ba znie sio nych przez sa mi -
c´ jaj w cià gu ro ku wy no si prze ci´t -
nie ok. 180 szt. 

Mo˝ na prze wi dy waç, ̋ e chów ama tor ski go -
∏o szy jek b´ dzie si´ w na szym kra ju roz sze -

rza∏ i przyj mie in sty tu cjo nal nà for m´, po dob -
nie jak w przy pad ku Klu bu Czu bat ki Pol -
skiej. Ku ry go ∏o szyj ki wy st´ pu jà bo wiem jesz -
cze spo ra dycz nie w Ma ∏o pol sce i Lu bel -
skiem ja ko pta ki u˝yt ko we, a Rosz kow -

ski (2006) i War tacz (2005), o czym in for mu -
jà w swo ich pu bli ka cjach, pod j´ li uda ne pró -
by po zy ska nia oka zów kur go ∏o szy jek o pol -
skim po cho dze niu. Kie ru j´ do tych osób wy ra -
zy po dzi wu i uzna nia. Jest to do bry po czà -

Stadko go∏oszyjek z hodowli
Krzysztofa Andrycha. Fot. St. Roszkowski.

Kogut z hodowli Micha∏a Bugajskiego. 
Fot. St. Roszkowski.
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tek prac, ma jà cych na ce lu dzia ∏a nia zmie rza jà -
ce do od two rze nia ra sy ta kiej, ja ka by ∏a nie -
gdyÊ. 

Wspó∏ cze Êni ko lek cjo ne rzy tej ra sy uwa ̋ a -
jà, ˝e tu ∏ów go ∏o szy jek po wi nien mieç po -
staç czwo ro bocz ne go pro sto kà ta o pro por -
cji Êcian 1:2. Za ob ser wo wa li po nad -
to, ˝e w okre sie nie Êno Êci skó ra szyi i g∏o wy sa -
mi cy przy bie ra bar w´ in ten syw nie czer wo -
nà. Cha rak te ry stycz na grzyw ka z piór z ty ∏u g∏o -
wy pta ka wy st´ pu je u pta ków oboj ga p∏ci. G∏o -
wa zwieƒ czo na jest grze bie niem po je dyn -
czym lub ró ̋ ycz ko wym. Bar wa oczu za le -
˝y od bar wy piór, ale naj cz´ Êciej jest ko lo -
ru czer wo ne go. Za usz ni ce po win ny byç wy ra zi -
ste i Êred niej wiel ko Êci. Grzbiet u tych pta -
ków jest Êred niej d∏u go Êci i lek ko opa da ku dol -
nej cz´ Êci cia ∏a. Skrzy d∏a po win ny byç Êred -
niej wiel ko Êci i moc no przy le gaç do tu ∏o -
wia, nie wy sta jàc jed nak po nad li ni´ grzbie tu. 

Wa rian ty barw ne upie rze nia sta no wià pió -
ra czar ne lub bia ∏e, nie bie skie al bo ˝ó∏ te pr´ go -
wa ne, ma ho nio we, a na wet czar no -bia ∏o na -
kra pia ne. 

Trze ba rów nie˝ do daç, ˝e zna ne sà tak ̋ e go -
∏o szyj ki kar ∏o wa te, zwa ne po tocz nie przez ho -
dow ców ama to rów mi nia tu ro wy mi. Za dzia -
∏a∏ u nich, po dob nie jak u in nych ga tun -
ków zwie rzàt, gen kar ∏o wa to Êci. Do ro s∏e ko gu -
ty go ∏o szyj ki mi nia tu ro wej wa ̋ à tyl -
ko ok. 0,9 kg, a kur ki ok. 0,8 kg. Sa mi ce zno -
szà prze ci´t nie po ok. 120 jaj rocz nie. 

Ma lik i Stef ka (1968) sà au to ra mi „Atla -
su ras dro biu” i po dob nie jak Sta si nie wi czo -
wa (1909) uwa ̋ a jà, ˝e go ∏o szyj k´ spro wa dzo -
no do Eu ro py z In dii i Per sji przez Eu ro p´ Po ∏u -
dnio wo -Wschod nià (Sied mio gród). Stàd
te˝ wy wo dzi si´ cz´ sto wy st´ pu jà ca na -
zwa „go ∏o szyj ki sied mio grodz kie”, o któ -
rych pi sze tak ̋ e w 1905 r. Maƒ kow ski, ja -
ko o ra sie zna nej i cho wa nej na zie miach pol -
skich. 

Ko lo ro wà ry ci n´ go ∏o szyj ki o czar nym upie -
rze niu zna leêç mo˝ na we wspo mnia nym „Atla -
sie ras dro biu”, wy da nym przez
PWRiL w 1968 r. Nie opie rzo na szy ja ma wy -
raê ny kszta∏t li te ry S (ryc. 2). Nie opie rzo -
ne jest tak ̋ e wo le, po kry te skó rà bar wy ja skra -
wo czer wo nej. Au to rzy opi su tej ku ry po da -
jà, ˝e wy daj noÊç mi´ sa jak i je go ja koÊç sà sto -
sun ko wo do bre. Do ro s∏y ko gut wa -
˝y 2,20–2,60 kg, a ku ra 1,80–2,20 kg. Nie -
ÊnoÊç kszta∏ tu je si´ na po zio -
mie ok. 180 jaj, o prze ci´t nej ma sie wy no szà -
cej od 55 do 60 g. Mo˝ na wi´c uznaç, ˝e ku -
ry te przed sta wia jà so bà znacz nà war toÊç u˝yt -

ko wà, gdy˝ za li cza ne do ras ogól no u˝yt ko -
wych do star cza jà nie ma ∏o jaj i mi´ sa. U˝yt ko -
woÊç go ∏o szy jek za do wo li ka˝ de go ho dow -
c´ ama to ra, bo wiem, oprócz ra do Êci z pta -
ka o nie spo ty ka nym wy glà dzie, b´ dzie on przy -
no si∏ z kur ni ka Êwie ̋ e ja ja dla ca ∏ej ro dzi ny. 

War tacz (2005) po da je opis go ∏o szyj ki lu bel -
skiej ja ko daw nej ra sy kur ty pu ogól no u˝yt ko -
we go, wy st´ pu jà cej do tàd spo ra dycz nie na Lu -
belsz czyê nie i w Ma ∏o pol sce. Obec nie na le -

˝à one do kur ra czej ci´˝ kich i ma syw nie zbu -
do wa nych, bo wiem ma sa cia ∏a ko gu tów wy no -
si od 4 do 5 kg, a kur od 3 do 4 kg. Nie trud -
no za uwa ̋ yç, ˝e sà one ci´˝ sze od tych cha rak -
te ry zo wa nych przed wie lo ma la ta mi. Ma jà wy -
so kà war toÊç u˝yt ko wà, zno szà bo -
wiem do 180 jaj, o prze ci´t nej ma sie wy no szà -
cej ok. 60 g i ró˝ nej bar wie sko ru py, zmie nia jà -
cej si´ od ja sne go do ciem no brà zo we go ko lo -
ru. Do ro s∏e go ∏o szyj ki sà od por ne na nie ko -

Parka go∏oszyjek z hodowli Micha∏a Bugajskiego w wiosennej scenerii. Fot. St. Roszkowski

Parka go∏oszyjek z hodowli Adama Struszczyka w scenerii podwórka. Fot. St. Roszkowski
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rzyst ne wa run ki Êro do wi ska i ˝y wie nia. Pta -
ki te, jak twier dzà ama to rzy cho wu tej ra -
sy, sà do brze przy sto so wa ne do na szych kra jo -
wych wa run ków kli ma tycz nych. Bar dzo do -
brze ˝e ru jà, zw∏asz cza w okre sie let nim, sa -
me wy szu ku jàc so bie po ̋ y wie nie. Mo gà swo -
bod nie ko rzy staç z ogro dzo nych te re nów go -
spo darstw, ogro dów i sa dów. Nie opie rzo -
na szy ja nie sta no wi na wet wi´k szej prze szko -
dy w okre sie zi mo wym, a oka za ∏o si´, ̋ e na od -
mro ̋ e nie w okre sie sil nych mro zów bar -
dziej na ra ̋ o ny jest grze bieƒ. No -
gi tych kur sà moc ne i sze ro ko roz sta wio ne. 

Grze bieƒ mo ̋ e byç ty pu ró ̋ ycz ko we go
– d∏u gi i sze ro ki, po kry ty wi docz ny mi bruz da -
mi i wy rost ka mi, za koƒ czo ny ku ty ∏o wi g∏o -
wy wy raê nym kol cem lub te˝ ty pu po je dyn cze -
go – wy so ki, d∏u gi oraz g∏´ bo ko i sy me trycz -
nie wy ci na ny. Oby dwa ty py grze bie nia ma -
jà wy raê nà nad bu do w´ za rów no nad dzio -
bem, jak i w cz´ Êci tyl nej, z ty ∏u g∏o -
wy. U kur grze bie nie, cho cia˝ po dob nej bu do -
wy, sà na ogó∏ mniej sze jak u ko gu tów, po dob -
nie dzwon ki u ko gu tów sà d∏u˝ sze ni˝ u kur, ale
u nich sà bar dziej okrà g∏e. 

G∏o wa jest nie opie rzo na – z wy jàt kiem ma -
∏ej cza pecz ki z piór, znaj du jà cej si´ na jej czub -
ku, za grze bie niem. U ko gu ta pió ra w tym miej -
scu two rzà cha rak te ry stycz ny szpic, skie ro wa -
ny ku ty ∏o wi g∏o wy. Ku ry, co jest istot ne dla cho -
wu przy za gro do we go, nie za tra ci ∏y in stynk -
tu wy sia dy wa nia jaj i wo dze nia pi sklàt. Sà bar -
dzo tro skli wy mi i opie kuƒ czy mi kwo ka mi. Za -
pew ne dzi´ ki te mu do dzi siaj prze trwa ∏o wie -
le eg zem pla rzy tych pta ków. Mo ̋ e to sta no -
wiç za ch´ t´ dla mi ∏o Êni ków cho wu dro -
biu, gdy˝ re pro duk cja pta ków jest u∏a twio -
na. Wy st´ pu jà ce od mia ny barw ne upie rze -
nia to: bia ∏a, czar na, ja strz´ bia ta, z∏o ci sto -ja strz´ -
bia ta, czer wo na i ku ro pa twia na. Zdj´ cia ro dzi -
mych go ∏o szy jek opu bli ko wa no dzi´ ki uprzej -
mo Êci p. Rosz kow skie go.

War tacz (2005), ko lek cjo nu jàc wy st´ pu jà -
ce w Ma ∏o pol sce i na Lu belsz czyê nie go ∏o szyj -
ki, za pro po no wa∏ w „Wo lie rze” z 2005 r. na st´ -
pu jà cy wzo rzec, któ ry przy tym omó wie -
niu jest war ty po wtó rze nia i pro pa go wa nia: 

Ko gut 
Grze bieƒ

po je dyn czy: pro sty, wy so ki, wy su ni´ -
ty do przo du po nad dziób, rów no mier nie wy ci -
na ny, 4-5 z´ bów, z ty ∏u si´ ga jà cy da le ko za g∏o -
w´;

ró ̋ ycz ko wy: ni ski, wy su ni´ ty do przo -
du po nad dziób, bar dzo sze ro ki z przo du, rów -

no mier nie zw´ ̋ a jà cy si´ ku ty ∏o wi, za koƒ czo -
ny kol cem si´ ga jà cym da le ko po za g∏o w´, rów -
no mier nie po kry ty fa∏ da mi i wy rost ka -
mi, nie mo ̋ e opa daç na bok.

Dziób: Êred niej d∏u go Êci, spra wia jà cy wra -
˝e nie krót kie go, pro sty, moc ny.

Po licz ki: ca∏ ko wi cie na gie, lek ko po fa∏ do -
wa ne, czer wo ne.

Oczy: du ̋ e, wy ra zi ste, okrà g∏e, ˝ó∏ te.
Dzwon ki: d∏u gie, zwi sa jà ce, za okrà glo -

ne, od przo du sze ro ko roz ∏o ̋ o ne, cien -
kie i mi´k kie.

Za usz ni ce: nie wiel kie, lek ko wy d∏u ̋ o -
ne, czer wo ne, u ja snych od mian nie co bie le jà -
ce. 

G∏o wa: du ̋ a, moc na, ma syw na, nie mal na -
ga, z wy jàt kiem cie mie nia po kry te go piór ka -
mi uk∏a da jà cy mi si´ w szpic.

Szy ja: pro sta, Êred niej d∏u goÊci, po kry -
ta przy le ga jà cà skó rà – spra wia wra ̋ e nie cien -
kiej, nie mal ca∏ ko wi cie na ga, z wy jàt kiem „Êli -
nia ka” z∏o ̋ o ne go z mi´k kich piór roz ∏o ̋ o -
nych na bo ki, skó ra szyi czer wo na, lek ko po -
marsz czo na.

Ple cy: d∏u gie, sze ro kie, wy skle pio ne, opa -
da jà ce ku ty ∏o wi.

Ogon: zwar ty, nie zbyt buj ny, z nie wiel kà ilo -
Êcià sier pó wek, wy so ki, nie mal pio no wy.

Skrzy d∏a: du ̋ e, moc ne, przy le ga jà ce, no -
szo ne uko Ênie. 

PierÊ: wznie sio na, bar dzo sze ro ka, pe∏ na,
za kry ta pió ra mi.

Po sta wa: wy so ka, dum na, wznie sio na.
Kor pus: pe∏ ny, sze ro ki, g∏´ bo ki, ma syw -

ny, brzuch wy pe∏ nio ny.
No gi: Êred niej d∏u go Êci, pro ste, czte ro pal -

cza ste, sze ro ko roz sta wio ne, uda cz´ Êcio -
wo scho wa ne w pió rach pod brzu sza, pal ce sze -
ro ko roz ∏o ̋ o ne, ostro gi do brze roz wi ni´ te.

Upie rze nie: buj ne, mi´k kie, ale zwar te.
Ma sa cia ∏a: 4 do 5 kg. 

Ku ra
Grze bieƒ: zbu do wa ny jak u ko gu -

ta, ale bar dzo nie wiel ki.
Dziób: Êred niej d∏u go Êci, pro sty, moc ny.
Po licz ki: na gie, czer wo ne, po marsz czo -

ne, cza sem po kry te nie wiel ki mi piór ka mi.
Oczy: jak u ko gu ta.
Dzwon ki: nie wiel kie, okrà g∏a we, cien kie.
Za usz ni ce: bar dzo ma ∏e, czer wo ne, cza -

sem bie le jà ce.
G∏o wa: jak u ko gu ta, na cie mie niu nie wiel -

ka cza pecz ka.
Szy ja: jak u ko gu ta, w gór nej cz´ Êci czer -

wo na, ni ̋ ej cie li sta.

Ple cy: d∏u gie, sze ro kie, wy skle pio ne, po zio -
me.

Ogon: zwar ty, wy so ko no szo ny.
Skrzy d∏a: du ̋ e, moc ne, przy le ga jà ce, no -

szo ne po zio mo.
PierÊ: sze ro ka, za okrà glo na, pe∏ na.
Po sta wa: po zio ma, nie co kr´ pa.
Kor pus: jak u ko gu ta.
No gi: jak u ko gu ta, z wy jàt kiem ostróg. 
Upie rze nie: jak u ko gu ta.
Ma sa cia ∏a: 3 do 4 kg.
Ubar wie nie piór, wg przed sta wio nej wy -

˝ej pro po zy cji wzor ca, nie ma (zda niem au to -
ra wzor ca) wi´k sze go zna cze nia, jed nak pre fe -
ru je si´ ta kie bar wy, jak: jed no li tà czar nà i bia -
∏à, a tak ̋ e ja strz´ bia tà, czer wo nà, ku ro pa twia -
nà, kro gul czà i bia ∏à sio d∏a tà. Bar wa nóg ˝ó∏ -
ta, zmie nia jà ca si´ od cie li ste go do zie lon ka we -
go ko lo ru, w za le˝ no Êci od bar wy piór. 

Uwa ̋ am, ˝e opra co wa nie w/w wzor -
ca jest bar dzo po trzeb ne. U∏a twi ama to -
rom wy bra nie pta ków do ho dow li, bo za pew -
ne b´ dzie si´ po ja wiaç trud noÊç, po le ga jà -
ca na po trze bie eli mi na cji z ho dow li osob ni -
ków o mniej wy raê nie za zna czo nych ce -
chach bu do wy cia ∏a i go ∏o szyj no Êci.

Ze zgro ma dzo ne go sta re go pi Êmien nic -
twa, a tak ̋ e in for ma cji i do Êwiad cze nia ho dow -
ców ama to rów, wy ni ka nie zbi cie, ˝e kra jo -
we ku ry go ∏o szyj ki po win no si´ ob jàç nie tyl -
ko pro gra mem ochro ny, ale tak ̋ e ba da nia -
mi na uko wy mi. Praw do po dob nie sà nie zwy -
kle od por ne na gor sze wa run ki Êro do wi -
ska, w tym zw∏asz cza ˝y wie nia i do brze do sto -
so wa ne do wa run ków przy rod ni czo -kli ma tycz -
nych i tra dy cji cho wu re gio nu Ma ∏o pol ski. Sta -
no wià bez cen ne Êwia dec two na ro do wej tra dy -
cji i kul tu ry ho dow la nej, pro wa dzo nej od po -
nad stu lat. Zwra cam si´ z uprzej mà proÊ -
bà do osób zaj mu jà cych si´ cho wem przy do -
mo wym go ∏o szy jek, z ob sza ru Pol ski po ∏u dnio -
wo -wschod niej, o kon takt te le fo nicz ny lub li -
stow ny, po przez Re dak cj´, i po moc w zor ga ni -
zo wa niu re zer wy ge ne tycz nej tych pta -
ków, co w dal szej ko lej no Êci umo˝ li wi pod j´ -
cie ba daƒ na uko wych. 

Autor jest pracownikiem
Za k∏adu Bio in ̋ y nie rii, 

Za miej sco wego Wy dzia∏u
Bio tech no lo gii, 

Uni wer sy tetu Rze szow -
skiego, 36-100 Kol bu szo wa

(Wy kaz cy to wa ne go pi Êmien nic twa znaj du -
je si´ u au to ra).


