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DRÓB ozdobny

KKKil ka lat te mu, zwie dza jàc War szaw skà Wy -
sta w´ Dro biu Ozdob ne go, mia ∏am oka zj´
pierw szy raz po dzi wiaç ku ry or ∏ow skie.

W tam tym okre sie mo ja wie dza na ich te mat by -
∏a ze ro wa, bo w ˝ad nej pol skiej li te ra tu rze nie by -
∏o na wet o nich wspo mnia ne. Kil ka mie si´ cy póê -
niej je dy ne w Pol sce sta do or ∏ow skich tra fi ∏o
w mo je r´ ce. Wte dy pierw szy raz mia ∏am z ni mi
kon takt bez ogra ni cze nia klat kà, a ema nu jà ca od
nich si ∏a i pew noÊç sie bie ka za ∏y za cho waç re -
spekt. Za nim jed nak or ∏ow skie otrzy ma ∏y mia no
mo jej ulu bio nej ra sy kur, mu sia ∏y zmie rzyç si´
z 16 in ny mi ra sa mi, któ re po ja wi ∏y si´ do te go
cza su w mo jej ho dow li. Du ̋ a od por noÊç, sa mo -
dziel noÊç, do bra nie ÊnoÊç i bez pro ble mo wy od -
chów m∏o dych, wp∏y n´ ∏y na mo jà de cy zj´ de fi ni -
tyw nie.

Ku ry or ∏ow skie z Mo skwy tra fi ∏y do Lip ska
w r´ ce s´ dzie go, pro fe so ra Zürn’a, któ ry jed nak
nie pla no wa∏ po wi´k sze nia ho dow li ani te˝ roz -
mna ̋ a nia kur or ∏ow skich, co w kon se kwen cji do -
pro wa dzi ∏o do za nik ni´ cia ich w tej cz´ Êci Eu ro py.
W 1910 ro ku dr Panft po sta no wi∏ spro wa dziç po -
now nie or ∏ow skie z Ro sji, gdzie uzna no je ju˝ za
na ro do wà ra s´, a na zw´ swà otrzy ma ∏y od mia sta
Or ∏ów, po ∏o ̋ o ne go we wschod nio ro syj skim re jo -
nie Wiat ki. Dzi´ ki du ̋ ej od por no Êci i do brej nie -
Êno Êci zy ska ∏y wie lu zwo len ni ków i ju˝ w 1912 ro -
ku za ∏o ̋ o no pierw szy klub tej ra sy.

Ku ry or ∏ow skie cha rak te ry zu jà si´ dum nà po -
sta wà oraz ma syw no Êcià. G∏o wa po win na mieç
do brze roz wi ni´ te bo ki oraz bro d´ na da jà cà
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wra ̋ e nie ci´˝ kiej, roz cià ga jà cej si´ od dol nej
cz´ Êci dzio ba i za kry wa jà cej bar dzo s∏a bo
roz wi ni´ te dzwon ki. Grze bieƒ Êred niej d∏u -
go Êci, p∏a ski, sze ro ki i zw´ ̋ a jà cy si´ ku ty ∏o -
wi, bar wy ja sno czer wo nej. Oczy po win ny
byç bar wy po ma raƒ czo wo -czer wo nej lub
per ∏o wej. Dziób krót ki, sil ny i lek ko za krzy -
wio ny, a je go ko niec jest ciem niej szy. G∏o wa,
ze wzgl´ du na na ro Êle nad ocza mi, na da je
swym wy glà dem wra ̋ e nie bo jow ca. Szy ja
po win na byç Êred niej d∏u go Êci, wy gi´ ta
w ∏uk. PierÊ sze ro ka, ale nie wy sta jà ca.
Grzbiet sze ro ki i p∏a ski, zw´ ̋ a jà cy si´ ku
ogo no wi. Skrzy d∏a Êred niej d∏u go Êci, do brze
przy le ga jà ce do cia ∏a, a w sta wach ∏ok cio -
wych po win ny byç lek ko wy sta jà ce po nad
grzbiet. Ogon u ko gu ta ma syw ny, krót ki,
zbu do wa ny z du ̋ ej ilo Êci sze ro kich ste ró wek
i z wie lu sze ro kich i d∏u gich sier pó wek, zaÊ
u ku ry krót ki, ma syw ny i za mkni´ ty. Jest on
no szo ny w po zy cji wy pro sto wa nej. Tu ∏ów
umiej sco wio ny na doÊç d∏u gich no gach. Sà
one do brze umi´ Ênio ne, bar wy od ˝ó∏ tej do
˝ó∏ to- po ma raƒ czo wej. Ci´ ̋ ar cia ∏a ko gu ta

wy no si 3–3,5 kg, a ku ry 2,25–2,75 kg. W cià -
gu ro ku ku ry or ∏ow skie zno szà ok. 160 jaj,
a ich wa ga wy no si 53 g. Sko rup ka jest bar wy
od kre mo wej do ja sno brà zo wej. Roz miar
ob ràcz ki dla ko gu ta to nr 22, dla ku ry 20. 

Karl Löhman, uzna ny ho dow ca ras mi nia -
tu ro wych, w po ∏o wie lat dwu dzie stych XX
wieku roz po czà∏ sta ra nia nad stwo rze niem
kur or ∏ow skich mi nia tu ro wych. W 1947 r.
ho dow cy od nie Êli w tym kie run ku pierw sze
suk ce sy i w 1952 r. mi nia tu ry zo sta ∏y za pi sa -
ne we wzor cu w bar wach: czer wo nej, kar -
ma zy no wej i ma ho nio wej. 

Wy glàd kur or ∏ow skich mi nia tu ro wych
jest wier nym, zmi nia tu ry zo wa nym od bi ciem
or ∏ow skiej. Osià ga jà one wa g´: ko gut 1,2 kg,
ku ra 1 kg. Zno szà ok. 120 jaj rocz nie, w sko -
rup ce bar wy od kre mo wej do ja sno brà zo -
wej. Dla mi nia tu ry or ∏ow skich roz miar ob -
ràcz ki to: ko gut 15, ku ra 13.

Or ∏ow skie oraz ich mi nia tu ry spo ty ka my
w na st´ pu jà cych od mia nach barw nych: czer -
wo no -wie lo barw nej, bia ∏ej, czar nej, czar nej
bia ∏o na kra pia nej, ma ho nio wej, ja strz´ bia tej.

Ku ry or ∏ow skie do Pol ski tra fi ∏y sto sun ko -
wo nie daw no. Pierw sze sta do za ro do we
spro wa dzi∏ do kra ju kol. B. Wy soc ki od za -
przy jaê nio nych ho dow ców z Nie miec. Wy -
sta wi∏ te ku ry na wy sta wie w War sza wie,
gdzie zro bi ∏y du ̋ e wra ̋ e nie na zwie dza jà -
cych. Ca ∏e to stad ko tra fi ∏o na mo je po -
dwór ko. W pierw szym ro ku ho dow li oka za -
∏o si´, ˝e bar dzo do bry ma te ria∏ za ro do wy
nie gwa ran tu je ta kie go sa me go po tom stwa.
Po pta kach bar wy czer wo no -wie lo barw nej
przy chó wek wy cho dzi∏ w ko lo rze ma hoƒ,
któ ry jest naj bar dziej ce nio ny i po szu ki wa ny
wÊród nie miec kich ho dow ców. W na st´p -
nych la tach ze sta da pod sta wo we go i pta -
ków w∏a snej ho dow li uda ∏o mi si´ uzy skaç
ró˝ ne od mia ny ko lo ry stycz ne. Z do Êwiad -
cze nia ho dow la ne go wy ni ka, ˝e po tom stwo
mo ̋ e dzie dzi czyç ce chy po ku rach u˝y tych
do stwo rze nia da nej ra sy, tak wi´c tra fia ∏y mi
si´ pta ki z ce cha mi bo jow ców ma laj skich.
W tej chwi li, oprócz in nych ho do wa nych
prze ze mnie ga tun ków kur, pierw sze miej -
sce zaj mu je licz ne sta do or ∏ow skich, któ re
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Pojedynek kogutów or∏owskiego z paw∏owskim. Hodowla Wiaczes∏aw Komow.

Oryginalna kurka rosyjska z hodowli Wiaczes∏awa Komowa. Fot. St. Roszkowski.

Portret koguta or∏owskiego z hodowli Wiaczes∏awa Komowa. Fot. St. Roszkowski.



sta ∏y si´ mo jà ulu bio nà ra sà pod ka˝ dym
wzgl´ dem. W ho dow li trze ba si´ wy ka zaç
odro bi nà cier pli wo Êci, a wy ni ki przyj dà, da -
jàc ogrom nà sa tys fak cj´. Do cie ra jà do mnie
in for ma cje od kup ców, ˝e pta ki or ∏ow skie
z na szej ho dow li otrzy mu jà bar dzo wy so kie
oce ny na wy sta wach. 

W póê niej szym cza sie ho dow cy ze Âlà ska
spro wa dzi li t´ ra s´ z Czech. Ku ry te jed nak
by ∏y du ̋ o mniej sze od ho do wa nych przez
Niem ców. 

Sà one bar dzo sa mo dziel ne w zdo by wa niu
po kar mu. W cy klu ho dow la nym ja ko g∏ów -
nych pasz u˝y wam mie sza nek zbo ̋ o wych
i mie sza nek przy sto so wa nych do ho dow li
kur ozdob nych. W ce lu uzu pe∏ nie nia wi ta -
min, oprócz prze by wa nia na zie lo nym wy -
bie gu, pta ki do sta jà ró˝ ne owo ce i wa rzy wa.
Wo da po win na byç po da wa na im w czy stych
na czy niach i spe∏ niaç wy mo gi wo dy pit nej.
Dla pod nie sie nia od por no Êci w okre sie je -
sien no -zi mo wym do wo dy do da j´ po kro jo ny
czo snek z ce bu là, za czym pta ki prze pa da jà. 

Mo g´ or ∏ow skie z ca ∏à od po wie dzial no -
Êcià po le ciç wszyst kim ho dow com, za rów no
tym po czàt ku jà cym, jak i tym bar dziej wta -
jem ni czo nym. Bio ràc pod uwa g´ bar dzo do -
brà od por noÊç na na sze wa run ki at mos fe -
rycz ne, nie mu szà one prze by waç w ogrze -
wa nych kur ni kach. Ku ry tej ra sy bar dzo ∏ad -
nie si´ nio sà, a pro cent nie za l´ ̋ o nych jaj jest
zni ko my. Do wy sia dy wa nia jaj pre fe ru j´ ku ry
in nych ras, któ re sà do bry mi mam ka mi, np.
ka rze ∏ek ko chin. Z od cho wem m∏o dych nie
ma ̋ ad nych pro ble mów, gdy˝ bar dzo szyb ko
ro snà. Or ∏ow skie pi´k nie wy glà da jà na zie lo -
nym po dwór ku, a ich wy pro sto wa na syl wet -
ka i dum ny krok przy cià ga jà wzrok. Na wet
w bar dzo du ̋ ym sta dzie nie do cho dzi do
cz´ stych walk – rów nie˝ w okre sie roz rod -
czym. Bar dzo ∏a two si´ oswa ja jà i przy wià zu -
jà do w∏a Êci cie la. Wy star czy po Êwi´ ciç im
tro ch´ cza su, a b´ dà nam ja d∏y z r´ ki i nie od -
st´ po wa ∏y na krok.
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Kury or∏owskie z wystawy w Lipsku. Widoczna wyraêna ró˝nica mi´dzy nimi a hodowanymi przez
Wiaczes∏awa Komowa. Fot. P. Kalata.


