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DRÓB ozdobny

MARANSE
Krzysztof Kubiak

W za sa dzie naj wa˝ niej szà ce chà kur ra sy ma rans sà ich ja ja, a w∏a Êci wie cie ka -
wy, ma ∏o spo ty ka ny, ciem no czer wo no brà zo wy ko lor sko rup ki. Wy glà da -
jà jak go to we wiel ka noc ne pi san ki wy pro du ko wa ne bez po Êred nio przez ku r´.

Rocz ny ko gut ma ran sa.



HHi sto ria tej ra sy za czy na si´ w wil got -
nym, ba gien nym kli ma cie pa nu jà -
cym w za chod niej cz´ Êci Fran cji, w oko -

li cach mia sta Ma rans, któ re jest atlan tyc -
kim por tem po ∏o ̋ o nym dwa na Êcie mil
od La Ro chel le. Zie mie te, roz po star -
te na ogromnych prze strze niach, cz´ sto po -
kry wa jà si´ s∏o nà wo dà pod czas zi mo -
wych przy p∏y wów, dla te go za le d wie nie wiel -
ka garst ka rol ni ków upra wia tam swe skrom -
ne po let ka. Je dy nym Êrod kiem trans por -
tu od cza sów rzym skich po zo sta jà tam p∏a -
sko den ne ∏o dzie – bot t med. G∏ów nym to wa -
rem han dlo wym, w ja kim spe cja li zo wa -
∏o si´ mia sto Ma rans, by ∏o zbo ̋ e. Po nad to re -
gion ten wniós∏ naj wi´k szy wk∏ad w roz -
wój dro biar stwa opar te go na ho dow li lo kal -
nej ra sy kur zna nych ja ko pic ta ve. Pierw -
sze pró by ho dow li opie ra ∏y si´ na po py -
cie zwià za nym z obec no Êcià w tym re jo -
nie wie lu klasz to rów. By ∏o to pew ne, sta -
∏e êró d∏o od bior ców jaj i mi´ sa kur czàt.

Miej sco wi rol ni cy ho do wa li wte dy nie -
wiel kie ku ry o czar nym upie rze niu. 

Pod czas pra wie dwu stu let niej do mi na -
cji an giel skiej w tym re gio nie, po czàw -
szy od XII w., roz wój dro biar stwa znacz -
nie przy Êpie szy∏. Roz wi ja jà cy si´ w du -
˝ym tem pie ry nek an giel ski po ch∏a -
nia∏ ogrom ne ilo Êci Êwie ̋ e go mi´ sa dro bio -
we go. Ale an giel skie stat ki za wi ja jà ce do Ma -
rans i La Ro che lle nie by ∏y je dy ny mi. Po ja wia -
∏y si´ tam tak ̋ e okr´ ty z in nych kra -
jów po mi´ so kur czàt oraz ˝y we pta ki, któ -
re pod czas d∏u gich mor skich po dró ̋ y sta no -
wi ∏y cen ne êró d∏o po ̋ y wie nia. Drób eks por -
to wa no pra wie nie prze rwa nie przez
osiem wie ków.

Za mi ∏o wa nie an giel skich ma ry na -
rzy do walk ko gu tów spra wi ∏o, ˝e pta ki te -
go ty pu za wi ta ∏y w koƒ cu do mia sta. Ko gu -
ty i ku ry, któ re prze ̋ y wa ∏y na okr´ tach, zo -
sta wia no w por cie, z któ re go nie jed no krot -
nie miej sco wi rol ni cy za bie ra li je do swo -
ich go spo darstw.

W ten spo sób miej sco wa, jak jà na zy wa -
no, „ba gien na ku ra” zo sta ∏a skrzy ̋ o wa -
na z bo jow ca mi po cho dzà cy mi z An glii, a re -
gion ten sta∏ si´ ko leb kà szcze gól nej ra -
sy dro biu, zna nej ja ko ma ran da -
is. W tym okre sie po ja wi ∏o si´ po raz pierw -
szy „cze ko la do we” ja jo. Póê niej pta ki zno -
szà ce ciem ne jaj a za cz´ to na zy waç ma ran sa -
mi. Na dum nà po sta w´, doÊç du ̋ à ma s´ cia -
∏a i cza sa mi „k∏ó tli wy” cha rak ter mia ∏y nie -
wàt pli wie wp∏yw pta ki bo jo we An gli -

ków. Przy czy ni ∏y si´ tak ̋ e do ró˝ no rod no -
Êci ko lo ry stycz nej w ubar wie niu.

Do roz pro pa go wa nia na du ̋ à ska l´ ra -
sy ma rans oko ∏o 1880 ro ku przy czy ni -
li si´ dwaj bra cia zaj mu jà cy si´ han dlem dro -
biem w Lon dy nie. Jed nym z nich by∏ naj wi´k -
szy hur tow nik bia ∏ych ro syj skich ja jek na ryn -
ku an giel skim. Dru gi, któ re go okr´ ty cz´ -
sto za wi ja ∏y do por tu w Ma -
rans, wpad∏ na po mys∏, by za czàç ry wa li zo -
waç z Ro sjà, naj wi´k szym w ów cze snej Eu -
ro pie pro du cen tem dro biu.

Po my Êla∏, ˝e cze ko la do we ja ja ma ran -
sów z po wo dze niem mo gà kon ku ro -
waç na ryn ku z bia ∏y mi ja ja mi ro syj ski -
mi – nie tyl ko z po wo du cie ka we go ko lo -
ru, ale tak ̋ e ja ko du ̋ o wi´k sze od ro syj -
skich. Atu tem by ∏a tak ̋ e wi´k sza Êwie -
˝oÊç spro wa dza nych jaj z ra cji mniej szej od -
le g∏o Êci, ja kà mu sia ∏y prze byç, aby zna la -
z∏y si´ w miej scu do ce lo wym.

Po mys∏ swój zre ali zo wa∏ bar dzo szyb -
ko i ze znacz nym po wo dze niem. Cze ko la do -
we ja ja ma ran sów zdo by ∏y ogrom nà po pu -
lar noÊç. Tak ̋ e an giel scy rol ni cy za cz´ li ma so -
wo ho do waç t´ ra s´.

To ogrom ne za in te re so wa nie, a za ra -
zem ch´ç utrzy ma nia za wszel kà ce n´ kur nio -
sà cych cie ka we w ubar wie niu ja ja, oraz zwià za -
ne z tym zy ski, stop nio wo oka za ∏y sí  czyn ni -
kiem pra wie za bój czym dla „cze ko la do we -
go” ja ja. Bez myÊl na ho dow la w bli skim po kre -
wieƒ stwie bar dzo os∏a bia ∏a ge ne tycz nie pta -
ki. Rów nie˝ po spiesz ne krzy ̋ o wa nie z ra sa -
mi miej sco wy mi nie przy no si ∏o spo dzie wa ne -
go efek tu. Pta ki z ta kich krzy ̋ ó wek by ∏y sil niej -
sze, lecz nie uda wa ∏o sí utrwa liç ko lo ru sko -
rup ki. Cze ko la do wy ko lor jaj za czà∏ stop nio -
wo za ni kaç.

Po ∏o wa XIX wie ku by ∏a tak ̋ e okre -
sem, kie dy w An glii i Fran cji za cz´ ∏y po ja -
wiaç si´ ku ry ty po wo azja tyc kie, ta -
kie jak lang shan czy brah ma. W du ̋ ej mie -
rze one rów nie˝ przy czy nia ∏y si´ do stop nio -
we go wy par cia ma ran sów. Krew lang sha -
nów i brahm p∏y nie do tej po ry w ich ˝y ∏ach. 

Pta ki, któ re tra fi ∏y do in nych kra jów eu ro -
pej skich, tak ̋ e nie prze trwa ∏y pró by cza -
su i ze tkni´ cia si´ z ra sa mi miej sco wy mi.

Na przy k∏ad Ho len drzy, aby za cho -
waç cie ka wà, cze ko la do wà sko rup -
k´ jaj, nie za j´ li si´ od two rze niem pod sta wo -

Rocz na kur ka ma ran sa.

G∏o wa rocz ne go ko gu ta.



maj/czerwiec 2008

wej ra sy, lecz z jej udzia ∏em, a w∏a Êci wie mie -
szaƒ ców zno szà cych jesz cze ja ja te go ko lo -
ru, pod j´ li si´ pra cy wy ho do wa nia i utrwa le -
nia w∏a snych ty pów kur. Sà to 
we lsu mer i bar ne vel der. 

Praw dzi wy ma rans prak tycz -
nie za czà∏ za ni kaç

Po oko ∏o 30 la tach cha osu do za cho wa -
nia uni kal ne go ko lo ru jaj a i co raz bar dziej uni -
ka to wej ra sy przy czy ni∏ si´ Lu is Ro uil le, ho -
dow ca azja tyc kich lang sha nów z Fo uras, usy -
tu owa ne go dwa na Êcie mil na po ∏u -
dnie od La Ro che lle. Ja ko je den z nie licz -
nych, za czà∏ in te re so waç si´ ma ran sa -
mi, a w∏a Êci wie uni kal nym ko lo rem ich 
ja j. Od tej po ry g∏ów na ce cha kur ma rans, ja -
kà jest du ̋ e ciem no czer wo no brà zo we jaj -
o, zo sta ∏a do brze utrwa lo na.

Chocia˝ nie któ re pta ki po cho dzi ∏y bez po -
Êred nio ze sta rych ro dów, to jed nak w oce -
nie ho dow cy nie wszyst kie ory gi nal ne ko lo -
ry upie rze nia zdo ∏a∏ on przy wró ciç. Typ pta -
ków tak ̋ e si´ nie co zmie ni∏ przez na p∏y wo -
wà krew azja tyc kà. 

W 1914 ro ku, na Kra jo wej Wy sta -
wie w La Ro chel le, zde cy do -
wa∏ si´ po raz pierw szy za pre zen to waç efek -
ty swo jej pra cy pod na zwà „ku ra wiej ska”.

W 1920 ro ku Ma da me Ro us se au z Il -
de D‘El le, ma ∏e go mia stecz ka od da lo ne -
go od por tu Ma rans za le d wie 2,5 mi li, roz po -
cz´ ∏a spe cja li stycz nà ho dow l´ tych kur i roz -
pro pa go wa nie ich cie ka wych ja j.

Ma ran se po wró ci ∏y do za gród rol ni -
ków z re gio nów Ven dee, Deux–Se vres i z Po -
itou, któ rzy za cz´ li roz s∏a wiaç nie pod wa ̋ al -
ne za le ty pta ków. Ja koÊç czer wo no brà zo -
wych jaj oraz so czy stoÊç mi´ sa szyb ko prze -
ko na ∏y po zo sta ∏ych ho dow ców.

Ku ry te od zy ska ∏y daw nà Êwiet -
noÊç nie tyl ko w ro dzi mych re gio -

nach, ale tak ̋ e w de par ta men cie pa ry -
skim i pó∏ noc nym, gdzie do s∏ow nie prze Êci -
ga no si´ w ho dow li te go pta ka. Za cz´ to zno -
wu ma so wo eks por to waç ja ja do An glii.

La ta 1929–31 by ∏y prze ∏o mo wy mi dla ra -
sy ma rans, któ ra zo sta ∏a opi sa na we wzor -
cu i uzna na ofi cjal nie we Fran cji.

Na po czàt ku 1929 ro ku, pod czas do rocz -
nej wy sta wy dro biu w Pa ry ̋ u, po ka za no pta -
ki o usta lo nej bu do wie w ubar wie niach: ja -
strz´ bia tym, czar no -mie dzia nym i bia -
∏ym z do miesz kà ró˝ nych ko lo rów. Wzbu -
dzi ∏y one du ̋ e za in te re so wa nie wÊród ho -
dow ców. Do po now ne go roz pro pa go wa -
nia ra sy przy czy ni∏ si´ tak ̋ e ar ty ku∏ w „Avi -
cul teur Fran ca is”, gdzie 1 lip ca 1929 ro -
ku opi sa∏ jà Paul Va ro qu iez. By∏ on tak ̋ e jed -
nym z za ∏o ̋ y cie li, we wrze Êniu te go sa me -
go ro ku, pierw sze go we Fran cji klu bu ho -
dow ców ma ran sów pod prze wod nic -
twem Mr Bo uy er.

Po ko lej nych po ka zach w 1930 ro ku w Lil -
le, Pa ry ̋ u, Lyon i Se nio rze stwo rzo no ko mi -
sj´ w sk∏a dzie: Pro fe sor Se bi le au, Wa ro qu -
iez i Mr Sen gal li, któ ra od wie dza ∏a licz ne ho -
dow le pta ków te go ty pu, w ce lu usta no wie -

nia wzor ca ra sy. Pod ko niec 1930 ro ku wy ni -
ki ob ser wa cji zo sta ∏y wni kli wie prze dys ku to -
wa ne, a 2 kwiet nia 1931 ro ku po wsta∏ wzo -
rzec ra sy opu bli ko wa ny w ma ga zy nie dro -
biar skim. Wzo rzec, z nie wiel ki mi po praw ka -
mi do ko na ny mi przez ge ne ral ne zgro ma dze -
nie 22 li sto pa da 1931 ro ku, zo sta∏ od no to wa -
ny w ka ta lo gu SCAF.

W la tach 1931–32 na or ga ni zo wa nych wy -
sta wach dro biu ni gdy nie mo g∏o za brak -
nàç ma ran sów. Wy sta wia no je w kil ku wa -
rian tach barw nych, by ∏y to: ja strz´ bia ty, mie -
dzia no -czar ny, srebr ny ja strz´ bia ty, bia ∏y, z∏o -
ty ja strz´ bia ty, czer wo ny. 

Jed no cze Ênie ho dow la ma ran sów roz wi ja -
∏a si´ z po wo dze niem tak ̋ e w An glii.

Jed nym z za pa lo nych mi ∏o Êni ków tej ra -
sy w la tach dwu dzie stych XX wie -
ku by∏ Lord Gre en way. Za uwa ̋ y∏ je pierw -
szy raz pod czas obec no Êci na wy sta -
wie w Pa ry ̋ u i po kil ku la tach ho dow li je -
go ku ry nio s∏y po dwie Êcie ja j rocz -
nie. W zwiàz ku z du ̋ à nie sta bil no Êcià bar -
wy upie rze nia je go sta do sk∏a da ∏o si´ wy ∏àcz -
nie z osob ni ków ja strz´ bia tych. Po dzie li∏ tak -
˝e ubar wie nia ma ran sów na trzy pod sta wo -
we: srebr na ja strz´ bia ta, z∏o ta ja strz´ bia -
ta i ja strz´ bia ta. W tym sa mym okre sie wy -
ho do wa no w An glii ich mi nia tu ry.

Do bra pas sa tej ra sy, jak i wie lu in nych zo -
sta ∏a prze rwa na przez II woj n´ Êwia to wà.

W ro ku 1946 w ma cie rzy stym re gio nie sy -
tu acja ma ran sów wy glà da ∏a do k∏ad -
nie tak, jak na po czàt ku 1929 ro ku.

W 1950 ro ku, pod kie row nic twem De -
par ta men tu Rol nic twa, wspól nie z klu -
bem ho dow ców i SCAF, po wsta∏ oÊro -
dek do dal szej ho dow li tej ra sy w La -
gord, prze nie sio ny po tem do Do mpier -
re sur Mer ko ∏o La Ro chelle. Pro wa dzo -

Cha rak te ry stycz na sko Êna li nia grzbie tu wi docz na jest ju˝ do brze w po sta wie 6-m iesi´czne go 
m∏o de go ko gu ta.

Rów no zàb ko wa ny grze bieƒ i czer wo ne za usz ni ce.
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no tam se lek cj´ po zo sta ∏ych przy ˝y -
ciu kur o ty pie stan dar do wym pod kà tem ilo -
Êci zno szo nych jaj oraz po czy nio no pew -
ne ba da nia ge ne tycz ne. W pierw szym ro -
ku prac na jed nà ku r´ przy pa da ∏o oko -
∏o 168 jaj. W dru gim licz ba ta si´ ga -
∏a ju˝ 200 sztuk. OÊro dek po sia -
da∏ w 1952 ro ku 300 sztuk kur ra sy ma -
rans, z cze go po ∏o wa mia ∏a upie rze nie bia -
∏e a dru ga srebr no -ja strz´ bia te. D∏u go ter mi -
no we pla ny oÊrod ka uwzgl´d nia ∏y zba da -
nie pra wie ty sià ca za gad nieƒ, jed nak nie zo -
sta ∏y one zre ali zo wa ne, gdy˝ od 1954 ro -
ku dy rek to rem obiek tu zo sta ∏a oso ba uwa -
˝a jà ca, i˝ wi´ cej za let w go spo dar stwach do -
mo wych przed sta wia jà zwy k∏e kur cz´ -
ta ni˝ ra so we ma ran se. Ba da nia zo sta ∏y prze -
rwa ne na rzecz ma so wej pro duk cji dro biar -
skiej i krzy ̋ ó wek to wa ro wych.

La ta 1960–70 zno wu za owo co wa ∏y opty -
mi zmem. Dzi´ ki Mr Ba cha lier ob fi tu jà w ba -
da nia nad tà ra sà kur.

W tym okre sie, dzi´ ki ostrym se lek -
cjom, ma ran se za czy na jà zno siç prze -
sz∏o 200 jaj rocz nie. Wy se lek cjo no wa ne pta -
ki po sia da ∏y upie rze nie srebr ne ja strz´ bia -
te i nio s∏y ja ja o tak ciem nej brà zo wej sko -
rup ce jak ich przod ko wie w naj lep szych la -
tach roz kwi tu ra sy.

Nie zdo by ∏y one jed nak za in te re so wa -
nia pro du cen tów ma so wych, gdy˝ m.in. na tu -
ral na sk∏on noÊç do zno sze nia du ̋ ych jaj o gru -
bych sko rup kach przed sta wia ∏a pe wien pro -
blem w szyb kim i wy ma ga nym nie -
mal w stu pro cen tach wy l´ gu kur czàt. 

Obec nie sà ra sà ty po wo ama tor skà, acz -
kol wiek ho do wa nà ch´t nie ze wzgl´ -
du na nie spo ty ka ny ko lor sko rup ki jaj. Wy od -
r´b nio no w∏a Êci wie jed no ubar wie nie wy sta -
wo we w tej ra sie i jest to mie dzia no -czar -
ny, choç nie bra ku je osob ni ków bia ∏ych i ja -
strz´ bia tych. Nie któ rzy twier dzà, ˝e uzna -
wa nie na wy sta wach tyl ko jed ne go ubar wie -
nia jest upo Êle dze niem dla sa mej ra sy, bio -
ràc pod uwa g´ je go ró˝ no rod noÊç w cza -
sach, gdy zdo by wa ∏a swà po pu lar no -
Êcià Êwiat. 

Fakt fak tem, w ho dow li ma ran sów pre fe -
ro wa ne sà osob ni ki o ubar wie niu jak naj -
ciem niej szym, ze wzgl´ du na za le˝ noÊç mi´ -
dzy ubar wie niem pta ka i ko lo rem sko rup -
ki jaj. W skró cie ozna cza to, ˝e im ciem -
niej upie rzo ny ptak, tym ciem niej sza sko rup -
ka ja ja i od wrot nie – im ciem niej sza sko rup -

6-m iesi´czna kur ka.

Cha rak te ry stycz ne dla ra sy mie dzia no-czar ne ubar wie nie.

Upie rze nie ∏ap rocz ne go
ko gu ta, spa dek po lang sha nach.
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ka, tym lep szy osob nik do dal szej re pro duk -
cji. Ko ∏o si´ za my ka. Trze ba jed nak wie -
dzieç, ˝e cze ko la do wy ko lor jaj w du -
˝ym stop niu uza le˝ nio ny jest od ge nów prze -
ka zy wa nych przez ko gu ta. Ku -
ry pod tym wzgl´ dem od gry wa jà du -
˝o mniej szà ro l´.

Ma ran se do chwi li obec nej po zo sta ∏y bar -
dzo do bry mi nio ska mi. Ro snà szyb ko i ∏à czà ce -
chy nio ski z ku ra mi mí  sny mi. Obec ne pta -
ki sà co praw da mniej sze od swych przod -
ków, lecz z po wo dze niem kon ku ru jà z ra sa -
mi ogól no u˝yt ko wy mi. Na sta wie -
nie ich jest przy ja zne, zw∏asz cza ku rek, choç
wÊród ko gu tów, z ra cji do miesz ki krwi bo jo -
wych an giel skich, po ja wia jà sí bar dziej „am bit -
ne” osob ni ki. W ho dow li nie sà zbyt wy ma ga jà -
ce, a cz´ Êcio wo upie rzo ne sko ki nie sta no -
wià pro ble mu w ich utrzy ma niu. 

W ogól nym wy glà dzie ku ra ta spra wia wra -
˝e nie nie co ma syw nej i oci´ ̋ a ∏ej, lecz w rze -
czy wi sto Êci jest bar dzo ru chli wym pta -
kiem, któ ry po tra fi pod fru nàç na wy so -
koÊç pra wie dwóch me trów. Sà to krzep -
kie ku ry z d∏u gim, sze ro kim, za okrà glo -
nym grzbie tem. U ko gu tów po wi -
nien on byç lek ko opa da jà cy, na to -
miast u kur pro sty. W skrzy d∏ach i ogo nie ko -
gu ty tej ra sy po win ny po sia daç pió ra krót -
kie, ogon u na sa dy mu si byç sze ro ki z wà ski -
mi, krót ki mi sier pów ka mi, lek ko unie sio -
ny. U kur w ogo nie znaj du jà si´ moc ne, sze ro -
kie, krót kie ste rów ki. Grze bieƒ po sia da jà po je -
dyn czy, Êred niej wiel ko Êci, sto jà cy, z g∏´ bo ki -
mi z´ ba mi. Dzwon ki nie zbyt du ̋ e, za okrà glo -
ne. Za usz ni ce ma ∏e, czer wo ne. Oczy ciem no -
czer wo ne do po ma raƒ czo wych. Uda ma -
jà moc ne, ale s∏a bo wi docz ne. Sko ki Êred -
niej d∏u go Êci o ubar wie niu ja snym u ko gu -
tów z ciem nym, wierz bo wym lub czar ny na lo -
tem. Ku ry w wi´k szo Êci po sia da jà sko ki pra -
wie czar ne. Na ze wn´trz nej stro nie sko ki po -
kry te sà krót ki mi, nie zbyt g´ sty mi piór ka mi.

Wa ga: ko gut 3,5 do 4 kg, ku -
ra 2,5 do 3,5 kg.
Mi nia tu ra: ko gut 1,1 kg, ku ra 1 kg.
Ma sa jaj: 65 g i 45 g.
Nie ÊnoÊç rocz na: 170 i 120 jaj.
Bar wa sko rup ki jaj: ciem no -
czer wo no- brà zo wa, u mi nia -

tur tro ch´ ja Êniej sza.
Wiel koÊç ob rà czek: ko gut 22, 
ku ra 20,
u mi nia tur: ko gut 15, ku ra 13.

Ty go dnio we kurcz´ ta.
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PRODUKCJA INKUBATORÓW I KLUJNIKÓW
Strusie, kury, ba˝anty, przepiórki, kaczki, papugi i w´˝e

CENA od 900 z∏

Jerzy  Mrugasiewicz

•Wykonujemy inkubatory –
od 50 do ka˝dej iloÊci jaj

•Urzàdzeniami mo˝e
sterowaç komputer

•Mogà byç pó∏automatyczne
•Mo˝e byç obracanie jaj
r´czne

•Udzielamy gwarancji na rok
•Gwarantujemy serwis
urzàdzeƒ

EURO-ELEKTRONIK
Jerzy Mrugasiewicz, 
Przygoƒ – Przylesie 23

95-082 Dobroƒ
tel. +48 602 292 415, 
fax +48 43 677 20 33

mrugasiewicz@euro-elektronik.com.pl

UWAGA!!!
Urzàdzen i a nasze j

produkcji sà w pe∏ni

zautomatyzowane

Kon trast ko lo ru i sko rup ki ja jek – ma rans, arau ka na, ko chin.


