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Po raz pierw szy o czu bat kach cze ko la do wych do wie dzia -
∏em si´ w za baw nych oko licz no Êciach. Pod czas ban kie tu w nie miec -
kim Gre itz, w 2004 ro ku, gdy od bie ra ∏em pi´k ny pro po -
rzec za pierw sze go w ̋ y ciu cham pio na na nie miec kiej klu bo wej wy -
sta wie kar ∏o wa tych kur czu ba tych i je dwa bi stych, po pro si -
∏em do taƒ ca Ca rol For ster, Ame ry kan k´ pol skie go po cho dze -
nia, któ ra miesz ka w Pen syl wa nii.

Cze ko la do wy
ta niec

Stanis∏aw Roszkowski
Wspó∏ pra ca: Ma rek ¸a baj
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CCzy s∏y sza ∏eÊ o cze ko la do wych pol -
skich ku rach? – spy ta ∏a mnie Ca -
rol, gdy taƒ czy li Êmy w rytm ja kiejÊ lu do -

wej – bo daj˝e ba war skiej – pio sen ki.
Nie s∏y sza ∏em. Cze ko la do we pta ki by -

∏y wte dy no wo Êcià. Na tym ban kie cie po ja -
wi ∏a si´ wów czas czo ∏ów ka ho dow -
ców kur czu ba tych z ca ∏ej Eu ro -
py. Obok Ame ry kan ki po zna ∏em wte dy Lu -
uka Han sa i Han sa Rin gnal d´ z Ho lan dii, Ter -
re go i Clark Be ebe z An glii oraz wie lu zna ko -
mi tych nie miec kich ho dow ców.

– W pra cy ho dow la nej nad ko lo rem czar -
nym – po wie dzia∏ nam wte dy Frank Pe sch -
ke, szef klu bu – bar dzo wa˝ na jest me ta licz -
na, g∏´ bo ka czerƒ z zie lo nym po ∏y -
skiem. Trze ba wie dzieç, ja kie pta ki ze so -
bà ko ja rzyç, bo je Êli ro bi si´ to nie umie j´t -
nie, za czy na jà wte dy po ja wiaç si´ od cie -
nie brà zu. W Sta nach pro wa dzi si´ na -
wet w ta kim kie run ku se lek cj´, na to -
miast w Niem czech ten bràz uzna wa -
ny jest za du ̋ à wa d´. 

Frank po ra dzi∏ mi wte dy, ja ko nie do Êwiad -
czo ne mu ho dow cy z Pol ski, abym bar -
dziej sku pi∏ si´ na od mia nach ju˝ usta bi li zo -
wa nych i tu dà ̋ y∏ do per fek cji. Na ko lej -
nych wy sta wach jed nak do bit nie uÊwia do mi -
∏em so bie, ˝e my, Po la cy, przy nie miec -
kiej „per fek cji” nie ma my na d∏u˝ szà me -
t´ szans. Tam o ty tu le cham pio na de cy du -
je cza sa mi ja kiÊ dro biazg. W tam tej szym, li -
czà cym so bie po nad 200 osób, klu -
bie jest co naj mniej 20–30 wy bit nych ho -
dow ców, od cho wu jà cych ka˝ de go ro ku ty -
sià ce pta ków. Nie miec ka iloÊç prze k∏a -
da si´ au to ma tycz nie na ja koÊç. 

A ilu jest ho dow ców w na szym kra ju?
Dla te go szan sà dla „przy by -

szów” ze Wscho du mo ̋ e byç pra -
ca nad czymÊ no wym, cze go Za chód jesz -
cze nie ma i na ra zie lek ce wa ̋ y. Da ∏a tu o so -
bie znaç zwy k∏a s∏o wiaƒ ska prze ko ra. Cze -
ko lad ki wy da ∏y mi si´ na po czàt ku cie ka -
wost kà, ale te˝ i szan sà na za ist nie -
nie w tym do bo ro wym eu ro pej skim to wa -
rzy stwie. 

* * *
Za nim jed nak opo wiem o pol skim taƒ -

cu z cze ko lad ka mi, tro ch´ hi sto -
rii. Skàd wzià∏ si´ gen cze ko la do wy za oce -
anem? War to przy oka zji po ka zaç dro g´ do -
cho dze nia do ce lu, ja kim by ∏o wy ho do wa -
nie no wej od mia ny barw nej, bo jest ona do -
syç cha rak te ry stycz na.

W 1985 ro ku Al We stling ze sta nu Kan -

Ca rol For ster z Pensylwanii.

Koguty czubatki polskiej bezbrodej khaki i czekoladowe - prezent od Luuka Hansa.

Lu uk Hans i Hans Rin gnal da ze swoimi eksperymentalnymi pupilami.
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sas, ho dow ca go ∏´ bi i pol skich czar nych bia∏ -
oc zubów (Po lis’h Whi te Cre -
sted Black), otrzy ma∏ in for ma -
cj´ od dr. W. F. Hol lan da, spe cja li sty z dzie -
dzi ny ge ne ty ki, ˝e doktor i je go wspó∏ pra -
cow nik skla sy fi ko wa li no wy gen, od kry -
ty u ku ry arau ka na. Na zwa li go po czàt ko -
wo „ciem no brà zo wà od mia nà”. Przy po -
mn´, ˝e Al na pi sa∏ w 2006 ro ku spe cjal -
nie dla na szej re dak cji ar ty ku∏, który zo -
sta∏ za miesz czo ny w nu me rze spe cjal -
nym „Ku ry Czu ba te”. Opi sa∏ w nim bar -
dziej szcze gó ∏o wo swo jà przy go d´ z cze ko -
lad ka mi. 

Wà tek arau kan jest rów nie˝ nie zmier -
nie cie ka wy. Ist nie je wie le teo rii na te mat po -
wsta nia tej ra sy. Jed na z hi po tez mó -
wi, ˝e zro dzi ∏a si´ ona przy pad kiem u In dian 
Ma pu che, zwa nych Arau ka na mi (mia -
∏em oka zj´ od wie dziç to in diaƒ skie ple -
mi´ pod czas mo jej po dró ̋ y po Ame ry ce Po -
∏u dnio wej), w wy ni ku krzy ̋ o wa nia eu ro pej -
skich kur przy wie zio nych przez hisz paƒ -
skich kon kwi sta do rów w XVI wie ku z miej -
sco wym ku ra kiem, któ ry wy glà dem przy po -
mi na ba ̋ an ta, czy li mó wiàc w uprosz cze -
niu – „au ten tycz nym” ku rem z ama zoƒ -
skiej d˝un gli. Jest to o ty le istot ne, bo w po -
dob ny spo sób ujaw ni∏ si´ gen cze ko la do -
wy w in nej cz´ Êci Êwia ta, na Pó∏ wy spie In do -
chiƒ skim, o czym na pi sz´ w dal szej cz´ Êci.

Pierw sza ku ra wy ho do wa na przez Hol l-
an de ra by ∏a du ̋ a i po sia da ∏a nie wiel ki czu -

bek. Cha rak te ry zo wa ∏a si´ ona ry sun -
kiem ko lum bij skim. Pió ra szyi nie by ∏y czar -
ne, tyl ko ciem no brà zo we, a wi´c na po czàt -

ku nie by ∏o mo wy o jed no li tej bar -
wie, lecz je dy nie o gru py piór. Na st´p -
nie Al skrzy ̋ o wa∏ t´ ku r´ z czar nym ko gu -
tem ban tam i otrzy ma∏ pta ki jed no li cie brà -
zo we, ma ∏e, z nie wiel kim czub kiem, sk∏a da -
jà ce zie lon ka we jaj ka. Wp∏yw ban ta -
mek do dzi siaj wi daç w po pu la cji czu ba -
tek cze ko la do wych. Âwiad czà o tym ich du -
˝e bia ∏e za usz ni ce i ob fi ty, no szo ny po zio -
mo ogon. Ko lej ny krok po le ga∏ na skrzy ̋ o -
wa niu naj lep szych ciem no brà zo wych mie -
szaƒ ców z „ra so wy mi” bia ∏o czu ba mi. Do -
pro wa dze nie sta da do w mia r´ wy rów na -
ne go po zio mu za j´ ∏o We stlin go wi pi´ç lat. 

* * *
Wróç my jed nak do Eu ro py. Po wy sta -

wie w Gre itz, w 2004 ro ku, pro wa dzi -
∏em bar dzo o˝y wio nà i cie p∏à ko re spon den -
cj´ z Ca rol For ster. Po kil ku mie sià cach wy -
mia ny e -ma ili do sta ∏em od niej ma ∏à prze sy∏ -
k´ (sz∏a a˝ 10 dni) z 12 jaj ka mi ró˝ nej wiel ko -
Êci. Wy klu ∏o si´ z nich szeÊç kur cza -
ków. Prze ̋ y ∏y nie ste ty tyl ko dwa ko gu ci -
ki bia ∏o czu be. Je den czar ny, z wy raê nà wa -
dà ge ne tycz nà, a dru gi cze ko la do wy. Mój no -
wy na by tek sko ja rzy ∏em z czar ny mi kur ka -
mi bia ∏o czu by mi. Wy ni ki nie by ∏y re we la cyj -
ne, ale by ∏y. Od cho wa ∏em dwa na Êcie m∏o -
dych. Ame ry kaƒ ski ko gu cik mia∏ wie -
le wad, np. po sia da∏ ma ∏o bia ∏ych piór w czu -
bie. Je go po krój te˝ da wa∏ wie le do ˝y cze -
nia. Wi daç by ∏o wy raê nie, ˝e za oce -
anem t´ no wà od mia n´ barw nà do pie -
ro two rzo no. Do dzi siaj mam t´ li ni´ u sie -
bie. Oczy wi Êcie przez te trzy la ta kur ki pod -
da ne zo sta ∏y grun tow ne mu uszla chet nie niu. 

W na st´p nym ro ku, na wy sta wie w ho len -
der skim Ede, Lu uk Hans po ka za∏ kil ka bar -
dzo pi´k nych oka zów cze ko la do wych i be -
˝o wych. Nie Êmia ∏o po pro si -
∏em go, czy by mi nie sprze da∏ choç by jed -
nej kur ki. Ja kie˝ by ∏o mo je zdu mie nie, kie -
dy Lu uk po da ro wa∏ mi dwie kur ki i ko gut -
ka cze ko la do we go oraz par k´ bia ∏o czu -
bów kha ki. A skàd si´ wzi´ ∏y te kur ki u Lu -
uka? Oka za ∏o si´, ˝e do k∏ad nie w tym sa -
mym cza sie, co ja, otrzy ma∏ on szeÊç ja -
jek ze Sta nów od sa me go Al a We stlin ga, bar -
dzo wa˝ nej po sta ci w tym te ma cie. Wy klu -
∏y mu si´ dwa ko gu ty cze ko la do -
we i dwie kur ki kha ki. Jed nà par k´ Lu -
uk prze ka za∏ zna jo me mu ho len der skie -
mu ho dow cy, a dru gà zo sta wi∏ dla sie bie.

Nie by ∏em wi´c je dy nym ho dow cà cze ko -
la dek w Eu ro pie. Mi mo to te mat ge nu cze ko -
la do we go bar dzo mnie za in te re so -
wa∏. Przez kil ka lat gro ma dzi ∏em wszel -
kie mo˝ li we in for ma cje na ten te mat, prze -
szu ki wa ∏em za gra nicz ne stro ny in ter ne to -
we, sta ra ∏em si´ rów nie˝ po znaç ho dow -
ców cze ko la dek. Trzy la ta te mu po sta no wi -
∏em te˝ stwo rzyç pol skà wer sj´ czu ba -
tek bro da tych cze ko la do wych. Do prze rzu -
ca nia ge nu cze ko la do we go z bia ∏o czu bów
u˝y ∏em czar nych czu ba tek bro da tych. Wy -
bie ra ∏em jed nak osob ni ki z brà zo wym, a nie
fio le to wym i zie lo nym od cie niem. 

Klasyczne khaki.

Zbli ̋ e nie ko gu ta cze ko la do we go z mo jej ho -
dow li. Na zdj´ ciu wi docz ne nie wiel kie dzwon ki,
któ re po win ny byç eli mi no wa ne w dal szej pra cy
ho dow la nej.
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Po bud ki mia ∏em ja sne i czy tel ne. Chcia -
∏em po ka zaç Niem com i Eu ro pie, nie mó -
wiàc ju˝ o ho dow cach w Pol sce, ˝e Po lak po -
tra fi. I to mi si´ w ja kimÊ sen sie uda ∏o. W ze -
sz∏ym ro ku wy sta wi ∏em pierw sze, pra -
wie ju˝ „go to we” kur ki cze ko la do we w nie -
miec kim Seb nitz, na tam tej szej wy sta -
wie klu bo wej, oraz na wy sta wie w war szaw -
skich Bro ni szach. Moi za gra nicz ni 
ko le dzy bar dzo si´ za in te re so wa li wy sta wio -
ny mi pta ka mi. Mia ∏em spo ro ofert kup na. Je -
sie nià te go ro ku b´ d´ ju˝ dys po no wa∏ „wy -
pro wa dzo nà” no wà od mia nà barw nà czu ba -
tek bro da tych. O ile oczy wi Êcie nie wy da -
rzy si´ ja kaÊ nie prze wi dzia na oko licz noÊç
jak to by wa w ho dow li.

Dzi siaj tro ch´ ˝a ∏u j´, ˝e mo ̋ e zbyt wcze -
Ênie ujaw ni ∏em, nad czym pra cu j´. 
Je stem prze ko na ny, i˝ te raz w wie lu eu ro pej -
skich kur ni kach pra ca wre na ca ∏e go. Po cie -
sza jà ce jest to, ˝e wi´k szoÊç mo ich za gra -
nicz nych ko le gów po gra tu lu je Po la ko -
wi, gdy zo ba czà kon kret ne i na ma cal ne efek -
ty pra cy ho dow la nej.

* * *
Pra wie czte ro let nia pra ca nad czu bat ka -

mi cze ko la do wy mi zmu si ∏a mnie do po zna -
nia me cha ni zmów rzà dzà cych tym ubar wie -

niem barw nym. Kon fron to wa ∏em wia do mo -
Êci teo re tycz ne, wy szu ka ne na za gra nicz -
nych stro nach in ter ne to wych, z w∏a snym do -
Êwiad cze niem. Szu ka ∏em te˝ po mo cy u na -
szych spe cja li stów. 

Na te mat ge nu cze ko la do we go na pi -
sa∏ na ame ry kaƒ skiej stro nie klu bo wej Ame -
ry ka nin, Glen Cry er. Je go sche mat ko ja -
rzeƒ uzu pe∏ ni li Êmy od po wied nià sym bo li kà. 

Aby po wsta∏ ko lor cze ko la do wy, ku ry mu -
szà mieç ge no typ: EE Idi+..
• Cze ko la do wy (EE IDi+) x cze ko la do -
wy (EE IDi+) = 25% czar -
ny (EE i+i+), 25% kha ki (EE IDID), 50% cze ko -
la do wy (EE IDi+). 
• Cze ko la do wy (EE IDi+) x czar -
ny (EE i+i+) = 50% czar -
ny (EE i+i+) i 50% cze ko la do wy (EE IDi+). 
• Cze ko la do wy (EE IDi+) x kha -

ki (EE IDID) = 50% cze ko la do -
wy (EE IDi+) i 50% kha ki (EE IDID).

• Kha ki (EE IDID) x czar -
ny (EE i+i+) = 100% cze ko la do wy (EE IDi+).

• Kha ki (EE IDID) x kha -
ki (EE IDID) = 100% kha ki (EE IDID).

• Czar ny (EE i+i+) x czar ny (EE i+i+) =
czar ny (EE i+i+).
Ku ry cze ko la do we sà he te ro zy go ta -
mi IDi+. 
Ku ry czar ne sà ho mo zy go ta mi i+i+. 
Ku ry kha ki sà ho mo zy go ta mi IDID.
E – Exten ded Black – „roz cià gni´ ty czar -
ny”, czar ny z zie lo nym po ∏y skiem. 
ID – Dun – „ciem no brà zo wy roz wod nio -
ny czar nym”, nie kom plet nie do mi nu jà cy. 
Gen ID jest al le lem do mi nu jà ce go ge -

nu I wy st´ pu jà ce go u bia ∏ych le ghor nów. In -
nym al le lem jest gen IS – Smo ky. Gen ID od -
kry to w Sta nach Zjed no czo nych u ró˝ -
nych ras kur. W po czàt ko wym okre -
sie tej mu ta cji nada wa no ró˝ no ra kie na -
zwy („Fawn”, „Cho co la te & Kha -
ki”, „Dun”), co spo wo do wa ∏o nie co za mie -
sza nia.

Ho len dra, Han sa Rin gnal da rów nie˝ za fa -
scy no wa ∏y cze ko la do we ku ry. W 2005 ro ku
w cza so pi Êmie „Avi kul tu ra” przy zna∏, ˝e on
rów nie˝, nie za le˝ nie do Ala We stlin ga, na tra -

fi∏ na gen cze ko la do wy przy two rze niu ka -
rze∏ ka bir maƒ skie go (bur mah krie len) przy
u˝y ciu po pu lar nych su∏ ta nów (patrz zdj´ cie
na stro nie 70, Êro do we zdj´ cie). W wy ni ku
ba daƒ do szed∏ on do wnio sku, ˝e me cha -
nizm dzie dzi cze nia bar wy cze ko la do wej
w oby dwu przy pad kach jest iden tycz ny i po -
dob ny do te go, w ja ki spo sób dzie dzi czo na
jest bar wa nie bie ska. Przy po mnij my, ˝e w ta -
kim przy pad ku, ko ja rzàc nie bie ski x nie bie ski
= 25% czar ny + 50 nie bie ski + 25%
splesh. Nie mniej war to za uwa ̋ yç, ˝e nie za -
wsze ta ki czy sty po dzia∏ wy st´ pu je w prak ty -
ce, a wi´c trze ba za ∏o ̋ yç, ˝e teo ria nie k∏a -
mie, acz kol wiek trze ba do daç pew ne „ale”.
Dla te go te˝ le piej po da waç jest przy k∏ad
trój kà ta, gdzie przy ta kim ko ja rze niu, jak po -
wy ̋ ej, z jed nej stro ny trój kà ta wy st´ pu je nie -
mal ̋ e czy sto bia ∏y a z dru giej nie mal ̋ e czy sto
czar ny. Mi´ dzy ty mi skraj ny mi ko lo ra mi jest
nie skoƒ czo na iloÊç od cie ni cze ko la do wych,
w tym ja sno i ciem no be ̋ o we (kha ki –
splesh), a da lej ja sno i ciem no brà zo we (cze -
ko lad ki – nie bie ski). Patrz za miesz czo ny po -
ni ̋ ej sche mat. Mo g´ to po twier dziç w prak -
ty ce. Na wio sn´ te go ro ku wy l´ g∏o mi si´
oko ∏o 50 „cze ko la dek”. Prak tycz nie nie ma
wÊród nich osob ni ków o iden tycz nym od cie -
niu. Tra fia jà si´ od bia ∏ych po ciem no brà zo -
we. Jak to mo˝ na wy t∏u ma czyç? We d∏ug
mnie wy ni ka to z fak tu, ˝e u˝y ta do ko ja rzeƒ
bar wa czar na ma rów nie  ̋wie le od cie ni – od
piór z zie lo nym po ∏y skiem po ciem nobrà zo -
we. Nie wiem, czy mam ra cj´ – sà to je dy nie
mo je spe ku la cje. 

Po da ne po wy ̋ ej sche ma ty dzie dzi cze -
nia ge nu cze ko la do we go by ∏y dla mnie oczy -
wi ste, a na do da tek po twier dzo ne w prak ty -
ce. Na po czàt ku 2007 ro ku wy da rzy -
∏o si´ jed nak coÊ, co po sta wi ∏o cze ko lad -
ki w zu pe∏ nie no wym Êwie tle. Prze by wa -
jàc w Ja po nii, spo tka ∏em Su the pa Chon gu -
li´, któ ry po chwa li∏ si´, ˝e w je go kra ju wy -
st´ pu jà ciem no brà zo we ku ry. In for ma cj´ po -
twier dzi∏ Nie miec, Kurt Mi chel.

– Taj landz cy ho dow cy ma jà cze ko la do -
we cha bo – na pi sa∏ mi kie dyÊ w li Êcie. – By -
∏o by to du ̋ e wy da rze nie, gdy by uda -
∏o ci si´ spro wa dziç je do Eu ro py.

M∏oda kurka czekoladowa z mojej hodowli,
którà pokaza∏em na wystawie w Sebnitz. 
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Kurt wie dzia∏, ˝e Su thep za pro -
si∏ mnie na wiel kà wy sta w´ zwie rzàt, or ga ni -
zo wa nà pod pa tro na tem kró la Taj lan -
dii w Bang ko ku w grud niu 2007 ro ku. Ja -
ka˝ by ∏a mo ja ra doÊç, gdy zo ba czy -
∏em na niej ni mniej ni wi´ cej, tyl ko… cze ko -
lad ki. Wy sta wio na zo sta ∏a par ka cha bo, a po -
ka za∏ jà Su thin Wong Yai. Zro bi ∏em im kil ka -
dzie siàt zdj´ç, tak jak bym si´ ba∏, ˝e ju˝ ni -
gdy wi´ cej ich nie zo ba cz´. Mia ∏y fi gu r´ ty po -
wych przed sta wi cie li swo jej ra sy. Ude rzy -
∏o mnie jed nak to, ˝e pió ra szyj ne by ∏y 
po skr´ ca ne i two rzy ∏y swe go ro dza ju grzyw -
k´. 

Nie ukry wam, ˝e bar dzo za le ̋ a -
∏o mi na tym, aby po znaç oso bi Êcie Pana Su -
thi n. GdzieÊ tam tli ∏o si´ te˝ ma rze -
nie, czy nie uda ∏o by si´ do staç od nie -
go choç by kil ku ja jek. Szyb ko jed nak zda -
∏em so bie spra w´ z nie do rzecz no Êci mo je -
go po my s∏u. Pan Wong jest je dy nym w Taj -
lan dii ho dow cà cze ko la do wych cha -
bo, co mo ̋ e ozna czaç tyl ko jed no – strze -
˝e swo ich skar bów jak oka w g∏o -
wie i nie dzie li si´ ni mi ze swo imi ro da ka -
mi, a co do pie ro mó wiç o przy by szu z ze -
wnàtrz, na do da tek ja kimÊ Po la ku, któ re -
go wi dzi pierw szy raz w ˝y ciu. Po po by -

cie w Ja po nii mia ∏em ju˝ pew ne do Êwiad cze -
nia, jak po st´ po waç z Azja ta mi, któ -
rzy sà bar dzo nie uf ni w sto sun ku do ob -
cych. Naj pierw trze ba zdo byç ich za ufa -
nie i po ka zaç, ja kie sà in ten cje bia ∏e go przy -
by sza.

Pan Su thin oka za∏ mi spo re mi ∏o sier -
dzie, za pra sza jàc, abym obej rza∏ je go kur ni -
ki, w któ rych ho du je wy ∏àcz nie cha bo. By -
∏o co oglà daç! Taj landz kie ka rze∏ ki wy da -
∏y mi si´ bar dziej „ko lo ro we” ni˝ eu ro pej -
skie lub ja poƒ skie. Bar dzo cie ka -
wy jest te˝ tam tej szy wzo rzec, któ ry za my -
ka syl wet k´ ko gu ta w spa da jà cej kro pli wo -
dy, a tak ̋ e bar dzo pre cy zyj nie okre Êla po -
szcze gól ne cz´ Êci cia ∏a, zi lu stro wa ne kon -
kret ny mi zdj´ cio wy mi przy k∏a da mi.

By ∏em bar dzo cie ka wy, ja ka jest hi sto -
ria po wsta nia cze ko la do we go cha bo. Po nie -
wa˝ pan Wong ma zdol no Êci pla stycz -
ne, od r´ ki zi lu stro wa∏ mi po wsta -
nie tych kur. Ja kieÊ dwa dzie Êcia lat te -
mu przy pad ko wo skrzy ̋ o wa∏ kur k´ cha -

Prawdopodobnie z takim „dzikim kogutem d˝ungli“ Suthin skrzy˝owa∏ swoje chabo.

Su thin Wong Yai ze swoim ulubionym kogutem.

TwórczoÊç plastyczna Pana Su thin Wong Yai.



Czekoladowy kogut chabo sfotografowany
w ogrodzie pana Su thin Wong Yai.
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bo z dzi kim ko gu tem d˝un gli. Przy po -
mn´, ˝e obok wschod nich ru bie ̋ y In dii, w∏a -
Ênie Pó∏ wysep In do chiƒ ski z Bir mà, La -
osem, ale tak ̋ e i Taj lan dià, jest uzna wa -
ny za ma tecz nik ku ra Ban ki wa. Z te go w∏a -
Ênie me za lian su wy klu ∏y si´ pierw sze ciem -
no brà zo we cha bo. Su thin twier dzi, ˝e je dy -
nie w pierw szym okre sie ko ja rzy∏ cze ko la -
do we go mie szaƒ ca z in ny mi przed sta wi cie -
la mi tej ra sy. Od d∏u˝ sze go cza su krzy ̋ u -
je jed nak wy ∏àcz nie brà zo we ku ry z brà zo -
wy mi ko gu ta mi. Nie wiem, w ja ki spo -
sób jest to mo˝ li we bez zim bre do wa nia sta -
da? Byç mo ̋ e dwaj t∏u ma cze (z taj skie -

go na an giel ski i z an giel skie go na pol -
ski) coÊ nie do pre cy zo wa li. I jesz cze jed -
na bar dzo istot na in for ma cja – przy ko ja rze -
niu cze ko la do we cha bo x cze ko la do we wy -
cho dzà wy ∏àcz nie cze ko la do we osob ni -
ki, a wi´c me cha nizm dzie dzi cze nia jest od -
mien ny ni˝ w przy pad ku ge nu od kry te -
go w ge no ty pie kur arau ka na.

Obec nie uwa ̋ a si´, ˝e co naj -
mniej dwa ró˝ ne ge ny wy wo ∏u jà cze ko la do -

we ubar wie nie kur. Jed nym z nich jest ID, dru -
gim – re ce syw ny, sprz´ ̋ o ny z p∏cià gen o na -
zwie cho co la te, ozna czo ny ja ko choc. Praw -
do po dob nie ku ry cha bo Pana Wong sà no si -
cie la mi te go w∏a Ênie ge nu (choc). Jest on po -
dob nie dzie dzi czo ny jak wszyst kie ge ny re -
ce syw ne umiej sco wio ne w chro mo so -
mach p∏ci (s, k i in ne). 

Te mat kur cze ko la do wych wy da wa∏ mi si´
za mkni´ ty. A˝ tu na gle, pod czas mo jej ostat -

Parka czekoladowych chabo w naturalnej scenerii ogrodu Pana Suthin Wong Yai.

Para „granatowych” (bràzowych) chabo z wystawy w Tokio.
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niej po dró ̋ y do Ja po nii, na wy sta wie Ogól -
noja poƒ skie go Klu bu Ho dow ców Cha bo,
któ ra od by ∏a si´ w To kio w dniu 
20 kwiet nia br., po ka za na zo sta ∏a par ka brà -
zo wych kur. Tak si´ z∏o ̋ y ∏o, ̋ e by∏ tam obec -
ny wspo mnia ny wy ̋ ej Taj land czyk, Su thep
Chon gu lia.

– A wi´c nie tyl ko taj landz cy ho dow cy ma -
jà cze ko la do we cha bo? – za py ta ∏em zdzi wio -
ny.

– To sà gra na to we ku ry – us∏y sza ∏em.
Za in try go wa ny, po dej rze wa jàc o nie -

obiek tyw noÊç Su the pa pra gnà ce go za cho -
waç mo no pol dla Taj lan dii na gen cze ko la do -
wy u cha bo, po pro si ∏em pre ze sa Klu bu, Hi -
ro fu mi Ke ito ku, aby mi wy t∏u ma czy∏, o co tu -
taj cho dzi.

– Fak tycz nie – po wie dzia∏ coÊ, co dla nie go
by ∏o od po wie dzià, a dla mnie, Eu ro pej czy ka,
nie. – My okre Êla my te ku ry ja ko gra na to we,
cho cia˝ wy glà da jà na brà zo we. Zresz tà my,
Ja poƒ czy cy, ma my pro blem z okre Êla niem
ko lo rów. Czer wo na na przy k∏ad jest krew,
ale te˝ i za cho dzà ce s∏oƒ ce. U dzi kiej ku ry
d˝un gli jest wie le piór ma jà cych od cieƒ brà -
zo wy – zw∏asz cza w lot kach skrzy de∏ –
a prze cie˝, gdy pa trzy my na te pier wot ne eg -
zem pla rze z pew ne go od da le nia, te go brà zu
nie wi dzi my.

Szcze rze mó wiàc, nie bar dzo zro zu mia -
∏em wy wód pre ze sa Hi ro fu mi. Mo ̋ e, ja ko
Eu ro pej czyk, bio r´ wszyst ko zbyt do s∏ow nie
i sta ram si´ po szu flad ko waç? Kul tu ra ja poƒ -
ska jest pe∏ na wie lo znacz no Êci i nie do mó -
wieƒ. Dla mnie al bo coÊ jest brà zo we, al bo
nie jest. Jak gra na to we mo ̋ e byç brà zo we?

* * *
Nie sà dz´, aby ten cze ko la do wy ta -

niec kie dy kol wiek si´ skoƒ czy∏. Ca ∏y czas do -
wia du j´ si´ o co raz to no wych fak tach i od -
kry ciach, tak jak w przy pad ku mo jej ostat niej
wi zy ty w Ja po nii. Po sze rzam swo jà wie -
dz´. Sa mo do sko na l´ si´, ch∏o n´ wie -
dz´ jak gàb ka. Dwa la ta te mu o ge nie cze ko -
la do wym nie wie dzia ∏em pra wie nic, dzi -
siaj wiem ju˝ bar dzo du ̋ o. I cià -
gle si´ ucz´. W naj bli˝ szym cza sie cze -
ka mnie kil ka no wych ele men tów te go taƒ -
ca – po pu la ry za cja czu ba tek na pol skich i za -
gra nicz nych wy sta wach. 

Pra ca nad two rze niem no wych od -
mian barw nych czu ba tek pol skich, a tak -
˝e no wych ras jest za j´ ciem bar dzo trud -
nym, ale i fa scy nu jà cym. Dzi siaj ju˝ nie mo˝ -
na od kryç là dów. Mo˝ na jed nak za pi -
saç si´ w hi sto rii „ku rzych od kryç”. Mo ty wa -

cjà dla mnie jest ch´ç po zo sta wie nia po so -
bie cze goÊ do bre go i trwa ∏e go i wy da -
je mi si´, ˝e jest to nor mal ne i zdro we. Stwo -
rze nie czu bat ki bro da tej cze ko la do wej z ca ∏à
pew no Êcià nie b´ dzie epo ko wym dzie ∏em,
ra czej nie wiel kim ka my kiem, ale b´ dzie. I to
twór czym, bo two rz´ coÊ z ni cze go. Nie in -
te re su jà mnie przy tym punk ty, pu cha -
ry i pro por ce, cho cia˝ one te˝ sà bar dzo mi -
∏e. Cza sa mi trze ba zmie rzyç si´ z god ny -
mi prze ciw ni ka mi, ma jà cy mi po dob ne pra -
gnie nia. Ta ka ry wa li za cja jest czy sta i szla -
chet na. Wy st´ pu jà w niej ele men ty po dzi -
wu, lecz i ludz kiej za zdro Êci. Tak, w∏a -
Ênie – za zdro Êci. Ta zdro wa za -
zdroÊç jest dla mnie nor mal na. Go rzej, je -
Êli po cià ga za so bà pró by nisz cze nia prze ciw -
ni ka. Wte dy jest de struk cyj na. Oczy wi -
Êcie jest przy tym te˝ du ̋ o za ba wy i ucie -
chy, i ta ka po win na byç ka˝ da ho dow la pta -
ków.

Fot. St. Rosz kow ski

W tym ro ku b´ d´ ju˝ dys po no wa∏
pierw szy mi cze ko la do wy mi czu bat ka mi
bro da ty mi. Ch´tni mogà rezerwowaç
materia∏ hodowlany pod numerem
telefonu: 0 - 601 354 241.

Autor w towarzystwie tajlandzkiego hodowcy.


