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Sho uko ku
Stanis∏aw Roszkowski

Sho uko ku za chwy ca swojà gracjà, do stoj noÊcià i... pi´k nym Êpie wem. Trud no jest po jàç, 
dla cze go ta wspa nia ∏a, kul to wa ku ra jest zu pe∏ nie niezna na w Eu ro pie. Prze cie˝ sho uko ku 
da ∏y po czà tek oÊmiu ro dzi mym ja poƒ skim ra som, zna nym dziÊ ja ko: mi no hi ki, ohi ki (zwa ne 
w Ja po nii mi no hi ki  cha bo), Êpie wa jà ce to ten ko, to ma ru, i ko ey oshi, sat su ma do ri, ku ro ka shi wa
oraz ona ga do ri. Co cie ka we, wy ho do wa ny przez Eu ro pej czy ków po pu lar ny fe niks po cho dzi
rów nie˝ w pro stej li nii od tej ra sy. Z ca ∏à pew no Êcià wi´c sho uko ku jest swo istà opo kà dla 
te go co naj pi´k niej sze i naj wa˝ niej sze w ho dow li kur ozdob nych. 

Kogut shoukoku z hodowli Mitsuo Satake. Fot. St. Roszkowski.
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KKu ra sho uko ku zo sta ∏a spro wa dzo na do
Ja po nii w okre sie He ian (794-1185). Po -
wia da si´, ˝e zo sta ∏a przy wie zio na przez

jed no z po selstw, któ re od wie dza ∏y wte dy
Chi ny. Ale jest to je dy nie jed na z hi po tez, t∏u -
ma czà ca, w ja ki spo sób ta, m∏od sza tyl ko od
gru py kur ji do ri, ra sa kur mo g∏a do staç si´ na
ar chi pe lag. Nie ste ty nie po sia da my na ra zie
wi´k szej wie dzy na te mat tej gru py kur. We -
d∏ug nie miec kich êró de∏ pro to pla stà sho uko -
ku by ∏a chiƒ ska ku ra o na zwie chang kuo.

Ja poƒ skie êró d∏a na to miast zwra ca jà uwa -
g´ na wi docz ne u sho uko ku cha rak te ry stycz -
ne ce chy kur su ma trzaƒ skich. Jed nà z nich
jest na przy k∏ad cha rak te ry stycz ny d∏u gi
ogon. W po rów na niu do od mian ji do ri, pió ra
ogo no we sho uko ku sà sil niej sze i osià ga jà
wi´k sze roz mia ry. Koƒ ców ki piór ogo no -
wych sà zwy kle po dob ne do tych, ja kie po -
sia da jà ona ga do ri. Wy mia na upie rze nia prze -
bie ga bez pro ble mo wo, a d∏u goÊç wcià˝ ro -
snà cych piór ogo no wych jest na praw d´ nie -
zwy k∏a, co te˝ spra wi ∏o, ˝e ku ry te sta ∏y si´
zna ne na Êwie cie, ale nie ste ty nie u nas w Eu -
ro pie. Nie któ re pió ra ogo no we nie wy pa da -
jà pod czas pie rze nia i ro snà nie prze rwa nie a˝
do osià gni´ cia pe∏ nej d∏u go Êci. 

Istot nà ce chà kur su ma trzaƒ skich jest ich
wa lecz noÊç. Sta ro ̋ yt ni ja poƒ scy ary sto kra ci
lu bo wa li si´ w cz´ sto or ga ni zo wa nych wal -
kach ko gu tów, a sho uko ku by ∏y, jak si´ wy da -
je, ich g∏ów ny mi ak to ra mi. Uwa ̋ a si´ tak ̋ e,
˝e by ∏y one nie zwy kle ce nio ne z uwa gi na
pi´k no syl wet ki. 

Nie któ rzy ba da cze, wy ko rzy stu jàc ba da -
nia DNA, pod da jà w wàt pli woÊç bli skie po -
kre wieƒ stwo nie któ rych od mian w tej gru pie
kur. Po mi mo to zwy kle uzna je si´, ˝e po kre -
wieƒ stwo to jed nak ist nie je. Ar gu men tem
sta je si´ w tym przy pad ku czas, któ re go dzia -
∏a nie mo g∏o wp∏y nàç na zmia ny w ma te ria le
ge ne tycz nym. 

Na le ̋ y zwró ciç przy oka zji uwa g´ na in nà
nie zmier nie wa˝ nà ce ch´ cha rak te ry stycz nà
u sho uko ku, ja kà jest d∏u gi Êpiew. Od czy ty
spek tro gra mów dêwi´ ko wych po ka zu jà, ˝e
Êpiew sho uko ku mo ̋ e trwaç na wet 10 sek.
Pla su je to je na czwar tym miej scu po to ten -
ko, to ma ru, oraz ko ey oshi wÊród Êpie wa jà -
cych kur ja poƒ skich. Ce cha ta nie bar dzo
„pa su je” do kur su ma trzaƒ skich, któ re ra czej
nie s∏y nà z d∏u gie go Êpie wu.

Ce chy fi zycz ne sho uko ku
Dzi siej sza sho uko ku cha rak te ry zu je si´

sto sun ko wo ma ∏à g∏o wà. Wieƒ czy jà po je -

dyn czy grze bieƒ o pi´ ciu wci´ ciach, a za usz -
ni ce sà czer wo ne i ma jà kszta∏t elip sy. Szy ja
jest d∏u ga, aby ku ra mo g∏a kon tro lo waç to,
co dzie je si´ w oko li cy. Ce cha ta, po dob nie
jak sze ro ka pierÊ sho uko ku, uwa ̋ a na jest za
wy ró˝ nik kur bo jo wych. Pió ra szyj ne sà d∏u -
gie i ob fi te, wy ra sta jà spod gar d∏a – jesz cze
przed szy jà – i koƒ czà si´ cz´ sto na bar kach. 

Skrzy d∏a sà du ̋ e i d∏u gie, a ich za koƒ cze -
nia ostre. Spra wia jà wra ̋ e nie opa da jà cych ku
zie mi. Ku ra ta jest sze ro ka w bar kach, cia ∏o
zw´ ̋ a si´ stop nio wo ku ogo no wi, a p∏yn ne
po ∏à cze nie grzbie tu i cz´ Êci ogo no wej na da je
jej sy me trycz ny i har mo nij ny kszta∏t. 

Ob fi ty ogon po wi nien utrzy my waç si´
pod kà tem 20-30 stop ni w sto sun ku do po -
wierzch ni zie mi. WÊród piór ogo no wych
(ste ró wek), któ rych u sho uko ku i jej krew -
nych jest od 24 do 28, znaj du jà si´ jed na lub
dwie sier pów ki, na zy wa ne w Ja po nii pió ra mi
ba zo wy mi. Dla po rów na nia, ku ry z gru py ji -
do ri ma jà oko ∏o 18 ste ró wek.

Mi mo roz mia rów ogo na, wi daç w nim
rów no wa g´ – za rów no iloÊç, jak i d∏u goÊç
piór stwa rza jà wra ̋ e nie har mo nii i na tu ral -
no Êci. Wià ̋ e si´ to z fak tem, ˝e pió ra u sho -
uko ku ro snà in aczej ni˝ u po zo sta ∏ych kur.
Ce cha ta jest cz´ sto prze ka zy wa na u kur,
któ re uwa ̋ a si´ za mie szaƒ ce z „ra so wy mi”
sho uko ku. Wy jàt ko woÊç piór ogo no wych
sho uko ku zo sta ∏a w bar dzo przej rzy sty spo -
sób opi sa na w s∏yn nej, okre Êla nej mia nem bi -
bli ho dow ców ja poƒ skich, pra cy ba daw czej
nie ̋ y jà ce go ju˝ pro fe so ra Oany.

Ro snà ce pod sier pów ka mi ste rów ki, tak ̋ e
wspa nia le si´ roz ra sta jà i wraz z pió ra mi po -

kry wo wy mi i sio d∏a (grzbie to wy mi) do ty ka jà
zie mi. Zda rza jà si´ osob ni ki o sil nych i sze ro -
kich ste rów kach, ale u czy stej krwi sho uko -
ku bar dziej pre fe ru je si´ umiar ko wa nà d∏u -
goÊç tych piór. Po dob nie pió ra grzbie to we
(sio d∏a) nie po win ny Êcie liç si´ po zie mi, a je -
dy nie jej do ty kaç, co od ró˝ nia t´ ra s´ od mi -
no hi ki.

Z po wo du sta re go ro do wo du i d∏u gie go
pro ce su ulep sza nia tej ra sy przez ho dow -
ców, za sz∏y w jej wy glà dzie wy raê ne zmia ny.
Przy cho dzi ∏y na Êwiat na przy k∏ad ku ry
o zró˝ ni co wa nym ubar wie niu nóg. By ∏y to
bar wy od ˝ó∏ tej, przez bar w´ wierz by, o∏o -
wiu po od cieƒ ˝e la zi sty. Obec nie prak tycz nie
wszyst kie sho uko ku ma jà ˝ó∏ te no gi.

Pióra shoukoku nie powinny Êcieliç si´ po ziemi, a jedynie jej dotykaç. Hodowla Takahiro Fujitani. 
Fot. St. Roszkowski.

Charakterystyczny grzebieƒ shoukoku
z pi´cioma zàbkami. Fot. St. Roszkowski.



Od mia ny barw ne sà na st´ pu jà ce: shi ra -
fu ji (sre brzy sto -ku ro pa twia na, na zy wa ne
sà tak tak ̋ e bia ∏e od mia ny ona ga do ri – do -

s∏ow nie „biel kwia tu wi ste rii ja poƒ skiej”),
go iro (pi´ cio barw na) oraz ha ku sho ku 
(bia ∏a).

Krót ka hi sto ria wspó∏ cze snej
sho uko ku
Na po czàt ku ery Sho wa (1926-1989)

w mie Êcie Yok ka ichi (pre fek tu ra Mie) miesz -
ka∏ pan Su zu ki Aki hi ko. Zaj mo wa∏ si´ po -
Êred nic twem w han dlu ku ra mi i cza sem
przez je go r´ ce prze cho dzi ∏y na praw d´ szla -
chet ne eg zem pla rze, co za wsze go bar dzo
cie szy ∏o. W tym sa mym cza sie pro fe sor
Oana, au tor mo nu men tal nej „Hi sto rii kur ja -
poƒ skich”, pro wa dzi∏ ba da nia i ob je˝ d˝a∏ ca -
∏y kraj. Gdy pan Su zu ki Aki hi ko do wie dzia∏
si´ o tym, na tych miast wy s∏a∏ do pro fe so ra
list: Gdy b´ dzie Pan ru sza∏ na za chód kra ju, pro -
sz´ ko niecz nie przy je chaç w na sze stro ny,
chcia∏ bym Pa nu po ka zaç pew nà ku r´.

Cz´ sto uwa ̋ a si´, ˝e sho uko ku by ∏a pier -
wot nie ku rà bo jo wà, cho cia˝ obec nie trud no
jest do pa trzyç si´ w niej ze wn´trz nych
oznak si ∏y i bru tal no Êci, któ ry mi cha rak te ry -
zu jà si´ ku ry wy ko rzy sty wa ne do walk. Mo˝ -
na po wie dzieç, ˝e w po czàt kach ery Sho wa
stwo rzo no je dy nie spo sob noÊç, aby sho uko -
ku zna la z∏a dla sie bie miej sce na po ka zach
pta ków, ale nie ste ty nie prze ∏o ̋ y ∏o si´ to
jesz cze na ̋ ad ne da lej idà ce dzia ∏a nia. Jed nak,
jak si´ wy da je, ju˝ wte dy ist nia ∏a ch´ç stwo -
rze nia z sho uko ku ele ganc kiej i pi´k nej od -
mia ny. Tak sa mo jak nasz, ludz ki, spo ∏ecz ny
po rzà dek re gu lo wa ny jest za sa da mi kon sty -
tu cji, tak i na tu ral nym by ∏o, ˝e pr´ dzej czy
póê niej tak ̋ e na Êwiat kur na ∏o ̋ o ne zo sta nà
ja kieÊ re gu la cje. W przy pad ku Ja po nii jest to
spra wa nie zwy kle trud na, o czym wie lo krot -
nie ju˝ wspo mi na ∏em przy opi sy wa niu ko lej -
nych ja poƒ skich ras. Pa ra dok sal nie wi´c,
z te go tyl ko po wo du, ˝e ku ry sho uko ku od -
zna cza ∏y si´ uro kli wym wy glà dem, a co za
tym idzie spo rà ilo Êcià zró˝ ni co wa nych pod
wzgl´ dem wy glà du syl we tek, utrzy ma nie
jed no li tych stan dar dów do ty czà cych ich
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Para shoukoku. Fot. Mitsuyoshi Tatematsu.
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pi´k nej syl wet ki czy ubar wie nia oka za ∏o si´
wy jàt ko wo trud ne. 

Nie ste ty ja poƒ scy ho dow cy mar twià si´,
˝e przed sta wi cie li tej kul to wej ra su kur
ozdob nych, i jed nej z naj wa˝ niej szych nie tyl -
ko w Ja po nii, ale tak ̋ e w dzie jach ich ho dow -
li, jest co raz mniej. W ostat nim cza sie ku ry
sho uko ku sta ∏y si´ na do da tek tro ch´ mniej -
sze i de li kat niej sze, ale po nie wa˝ daw niej, ja -
ko ku ry bo jo we, bra ∏y udzia∏ w wal kach, nie
stra ci ∏y do koƒ ca te go daw ne go du cha i na
pew no nie sta ∏y si´ „s∏a be usza mi”. Wcià˝ sà
re la tyw nie du ̋ e i sil ne, a wy star czy jed no
spoj rze nie, ˝e by stwier dziç, ˝e iskra daw nej
wo jow ni czo Êci jest wcià˝ obec na w ich cha -
rak te rze i ma jà w so bie wie le wi go ru. Pod -
czas mo jej wi zy ty w Ja po nii pierw szy ho -
dow ca, któ re go od wie dzi ∏em, Mit suo Sa ta -
ke, na mo je po wi ta nie wy jà∏ z kla tek dwa ko -
gu ty – mi no hi ki oraz w∏a Ênie sho uko ku 
– i pu Êci∏ je swo bod nie po po dwór ku. (Se ria
zdj´ç obok ) Zgad nij cie, któ ry ko gut by∏
gó rà? Pi´k ne sho uko ku wi dzia ∏em te˝ i u in -
nych ho dow ców, co ozna cza, ˝e ra sa ta jest

trak to wa na ja ko pew ne go ro dza ju wi zy -
tów ka.

Ostat nio za ry so wu je si´ nie ste ty ten den -
cja do po gar sza nia si´ ja ko Êci upie rze nia u ra -
so wych sho uko ku. Po nie wa˝, jak wspo mnia -
no wcze Êniej, ku ra ta mo ̋ e po szczy ciç si´
d∏u gà tra dy cjà ho dow li i wcià˝ po sia da wie le
„wro dzo nych” za let – ja poƒ scy ho dow cy
zda jà so bie spra w´, ˝e na le ̋ y jà pie czo ∏o wi -
cie chro niç przed de ge ne ra cjà. Fak tem jest,
˝e ku ry te, w po rów na niu cho cia˝ by z ma ∏y -
mi kur ka mi (np. ko sha mo czy cha bo), po -
trze bu jà co naj mniej dwa ra zy wi´ cej wy si∏ ku
od ho dow cy i ty le ra zy wi´ cej prze strze ni
ho dow la nej. Nie po win no to jed nak od stra -
szaç praw dzi wych mi ∏o Êni ków ja poƒ skich
kur. Pod su mo wu jàc mo˝ na stwier dziç, ˝e ze
wspó∏ cze sny mi sho uko ku sa mi Ja poƒ czy cy
ma jà spo ro pro ble mów.

27 stycz nia 1941 r. sho uko ku zo sta ∏a uzna -
na za ˚y wy Po mnik Przy ro dy. 

Sta ni s∏aw Rosz kow ski 

Zdj´cie z archiwum Mitsuo Satake.

Par ka sho uko ku z ho dow li prof. Ma sa oki Tsu dzu ki. U ko gu ta wi docz na jest cha rak te ry stycz na sze ro ka
pierÊ, co Êwiad czy o „bo jo wym po cho dze niu”. Fot. St. Rosz kow ski.


