
G dy pierw szy raz uj rza ∏em ko
sha mo pre zen to wa ne na wy -

sta wie w Ha no we rze, po czu ∏em prze -
dziw ny dreszcz emo cji. Pa trzy ∏em na
te kur ki z za chwy tem i od ra zu wie -
dzia ∏em, ˝e kie dyÊ stwo rz´ wa run ki
nie zb´d ne do te go, by prze ̋ yç przy -
go d´ z tà ra sà. I sta ∏o si´. Pew ne go
po ran ka Bar tosz Wy soc ki od wie dzi∏
mnie w zoo i wr´ czy∏ par k´ wy cho -
wa nych przez sie bie, ∏a god nych
i oswo jo nych ku rek. Na wet nie wie -
dzia∏, ˝e spe∏ nia mo je ukry te ma rze -
nie. Tak za cz´ ∏a si´ mo ja przy go da
z ko sha mo i ja poƒ skà kul tu rà. Od
te go dnia cz´ sto i z nie mal dzie ci´ -
cym za in te re so wa nie czy tam nie tyl -
ko o tej ra sie, ale tak ̋ e o Ja po nii, ich
oj czyê nie. 

Po wsta nie tej ra sy jest ta jem ni cze,
na wet dla ja poƒ skich spe cja li stów.
Nie wia do mo kto i kie dy za czà∏ ho do -
waç ma ∏e bo jow ni ki. Ja poƒ scy spe cja -
li Êci wska zu jà na pierw szy szo gu nat
epo ki Edo, któ ra trwa ∏a w la tach
1609-1867. Na po czàt ku tej epo ki Ja -
po nia za mkn´ ∏a si´ przed ob cy mi
wp∏y wa mi. Za nim to jed nak na stà pi -
∏o, im por to wa no ku ry z ów cze snych
In dii, a praw do po dob nie tak ̋ e z Taj -
lan dii. Uwa ̋ a si´, ˝e ja poƒ ska na zwa
„sha mo”, ozna cza jà ca wo jow ni ka,
po cho dzi od Sy ja mu. War to te˝ zwró -
ciç uwa g´, ˝e w j´ zy ku ja poƒ skim s∏o -
wo „Sham” ozna cza Taj lan di´. Bo -
jow ni ki by ∏y u˝y wa ne do ry tu al nych
walk. Ko sha mo nie po wsta ∏y jed nak
po przez pla no we zmniej sza nie ju˝
ist nie jà cych sha mo – du ̋ ych bo jow ni -

ków, któ re by ∏y po pu lar ne wÊród
mo˝ niej szych miesz kaƒ ców Wysp 
Ja poƒ skich i u˝y wa ne do walk – po -
pu lar nej roz ryw ki bo gat szych m´˝ -
czyzn. Po wsta ∏y one ra czej z mi nia tu -
ro wych form bo jow ni ków, im por to -
wa nych do Ja po nii przez Ho len drów
na po czàt ku XVII wie ku. Po II woj -
nie Êwia to wej ra sa ta by ∏a w Ja po nii
na wy mar ciu. Dla te go w 1941 ro ku
uzna no jà za na ro do we do bro kul tu ry
i ob j´ to ochro nà. Pierw sze osob ni ki
tra fi ∏y do Eu ro py do pie ro w po ∏o wie
lat 80. XX wie ku. Na po czàt ku ich
ho dow li w Eu ro pie po pe∏ nio no jed -
nak wie le b∏´ dów. 

Na te mat po cho dze nia tej ra sy i jej
na zwy jest na dal spo ro nie do mó -
wieƒ. W Niem czech by ∏y one pier -
wot nie zna ne ja ko „ko gun kei”, ale
na ze bra niu ho dow ców w 2000 ro ku
uzna no, ˝e na le ̋ y po wró ciç do pier -
wot nej, ja poƒ skiej na zwy – „ko sha -
mo”. Nie sà ja sne po wià za nia ko sha -
mo z in ny mi ra sa mi i lo kal ny mi od -
mia na mi ma ∏ych bo jow ni ków. 

Yoshio Ze ni mo to w pu bli ka cji
z 1995 ro ku wska zu je, ˝e ko sha mo
po wsta ∏y z pew nej od mia ny asi la,
któ ra jesz cze w 1905 ro ku by ∏a na zy -
wa na nan king sha mo. W 1933 ro ku,
w bi blii ja poƒ skich ho dow ców zwa -
nej „Ka kin zu kan”, opu bli ko wa no
zdj´ cia ró˝ nych od mian ko sha mo.
Wska zy wa no na ró˝ ni ce w wy glà dzie
ró˝ nych od mian. Z opi sów wy ni ka,
˝e „ko sha mo z To sa” wy glà da ∏o jak
dzi siej sze ko sha mo, ale „chi bi sha -
mo” lub „nan king sha mo” by ∏y to zu -

Drób ozdobny

26 4/2006

Ko shamo
– miniatura z sercem
japoƒskiego wojownika

Ja poƒ ska ka li gra fia przed sta wia jà ca na zw´ ra sy –

ko sha mo i gra fi ka b´ dà ca stresz cze niem cech ra -

so wo Êci (AK). 



pe∏ nie in ne, re gio nal ne ty py. Chi bi
w j´ zy ku ja poƒ skim ozna cza kar ∏a,
ko goÊ ma leƒ kie go. Na zwa no tak
krót ko no gà for m´ „sha mo”, przy po -
mi na jà cà dzi siej sze cha bo. Ró˝ ne, lo -
kal ne od mia ny ma ∏ych bo jow ni ków
po wsta ∏y w ró˝ nych cz´ Êciach Ja po -
nii, w efek cie geo gra ficz nej izo la cji.
Ich wspól ny mi pro to pla sta mi by ∏y
jed nak ma ∏e bo jow ni ki im por to wa ne

na po czàt ku XVII wie ku z In dii. Po -
tem przez kil ka set lat trwa ∏a pe∏ na
izo la cja Wysp Ja poƒ skich, co sprzy -
ja ∏o po wsta niu od mian spe cy ficz nych
dla ja poƒ skiej kul tu ry. Ak tu al nie, od
1979 ro ku uzna je si´ w Ja po nii tyl ko
5 ma ∏ych ras bo jow ni ków: Ko Sha mo
(z od mia na mi), „Yama to Gun kei”,
„Nan kin Sha mo”, „Echi dos Sha mo”
i „Kin pa”. W j´ zy ku pol skim na zwy

ras pi sze si´ ma ∏à li te rà. Ce lo wo za -
cho wa ∏em pi sow ni´ b´ dà cà efek tem
prze ∏o ̋ e nia na an giel ski nazw ja poƒ -
skich. Pol skie na zwy tych ras, pó ki
co, sà ta kie sa me jak an giel skie, ale
po pu lar na jest tyl ko ra sa ko sha mo. 

By zro zu mieç ja poƒ skà pa sj´ ho -
do wa nia ma ∏ych bo jow ni ków, trze ba
si´ wy braç do Ja po nii. Ho dow ca po -
Êwi´ ca mnó stwo uwa gi za spo ka ja niu
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po trzeb swo ich pod opiecz nych.
Skrom ne wa run ki miesz ka nio we
spra wi ∏y, ˝e kur ki sà przy sto so wa ne
do bar dzo nie wiel kiej prze strze ni ˝y -
cio wej. Sà cz´ sto trzy ma ne po je dyn -
czo, ja ko do mo we pu pi le. Wie lo let -
nie bli skie ob co wa nie z ludê mi spra -
wi ∏o, ˝e ma jà one pe∏ ne za ufa nie do
cz∏o wie ka, nie czu jà przed nim l´ ku
i nie ucie ka jà. W Ja po nii sà cz´ sto
bra ne na r´ ce. Ho dow ca roz k∏a da
trzci no wà lub bam bu so wà ma t´,
w do mu lub na nie wiel kim po dwó -
rzu, sia da i ch∏o nie spek takl, ja ki wy -
cza ro wu je przed nim ulu bio ny ko gu -
cik. Ten taƒ czy na pal cach, kr´ ci pi -
ru ety, roz k∏a da to jed no, to dru gie
skrzy d∏o, klasz cze skrzy d∏a mi nad
grzbie tem i co chwi la pie je. Ko sha -
mo ˝y jà w mo no ga micz nych pa rach,
oby dwo je ro dzi ce tro skli wie opie ku -

jà si´ po tom stwem, a kur ka do sko na -
le wy sia du je. To tak ̋ e sprzy ja ∏o po -
pu lar no Êci tej ra sy wÊród nie zbyt za -
mo˝ nych Ja poƒ czy ków. 

Ho do wa ne w Eu ro pie ko sha mo
do pie ro w ostat nich la tach za czy na jà
rze czy wi Êcie wy glà daç jak ja poƒ skie
ku ry tej ra sy. W po ∏o wie lat 80. im -
por to wa no ja ja ko sha mo i „Yama to
Gun kei”. Pre zes ja poƒ skie go Klu bu
Ho dow ców Ma ∏ych Bo jow ni ków,
Ikuo Wa ta na be, w 1985 ro ku z wiel -
kim po b∏a ̋ a niem wy po wia da∏ si´
o tych im por tach jaj. Uwa ̋ a∏, ˝e ho -
do wa ne w Eu ro pie ko sha mo to bez -
war to Êcio we mie szaƒ ce. Na do da tek
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Ju˝ od pierw szych dni ˝y cia ko gu ci ki mo˝ na po znaç po ciem no ubar wio nych lot kach

Fot. M. P. S∏omczyƒscy



nie miec cy ho dow cy z upo rem god -
nym lep szej spra wy zwal cza li tzw.
otwar te skrzy d∏o (lu ka w skrzy dle na
gra ni cy lo tek d∏o nio wych i ra mie nio -
wych), trak to wa ne pier wot nie ja ko
wa da, a do pie ro po tem uzna ne za ce -
ch´ ra so wo Êci ko sha mo. Po dwu dzie -
stu la tach ho dow li ko sha mo w Eu ro -
pie, czas by ujed no li co no wzor ce i za -
cz´ to zwra caç bacz niej szà uwa g´ nie
tyl ko na wy glàd, ale tak ̋ e ce chy psy -
chicz ne tych nie zwy k∏ych kur. 

W ogól nych za ry sach syl wet ka ko
sha mo po win na dzie liç si´ na trzy
mniej wi´ cej rów nie cz´ Êci: g∏o wa
z szy jà, kor pus i ku per z ogo nem. Ja -
poƒ scy ho dow cy uwa ̋ a jà, ˝e im d∏u˝ -
sza szy ja, tym le piej. Po win na jed nak
har mo ni zo waç z resz tà cia ∏a, a ptak
mu si mieç sze ro ki, so lid nie umi´ Ênio -
ny grzbiet. Mi´ sieƒ naj d∏u˝ szy grzbie -
tu po wi nien two rzyç wy raê ny wa∏, któ -
ry z mi´ Ênia mi kr´ go s∏u pa i ra mion
da je tzw. pi´ cio fa li sty kszta∏t kar ku
ko gu ta. Tych pi´ç wa ∏ów mi´ Ênio wych
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Ko gut z∏o cisto psze nicz ny. 

Cha rak te ry stycz na lu ka w skrzy dle.



na kar ku, to ce cha naj lep szych ko gu -
tów ko sha mo. Na pta ku po win ny byç
wi docz ne wszyst kie par tie mi´ Ênio we,
gdy˝ upie rze nie jest krót kie, sztyw ne
i po zba wio ne pu chu. Wi docz ne kon -
tu ry sà wi´c utwo rzo ne przez ko Êci
i mi´ Ênie, a nie pió ra. Nad mier ny roz -
wój pu chu w upie rze niu ko sha mo to
po wa˝ na wa da. Po dob nie jak zbyt s∏a -
by roz wój mi´ Êni pier sio wych, któ re
po win ny byç ob fi te i twar de, tak by
wi docz na by ∏a nie opie rzo na przed nia
cz´ Êci, z grze bie niem most ka. Wa˝ ne
jest tak ̋ e pra wi d∏o we i ob fi te (ale bez
prze sa dy) wy kszta∏ ce nie fa∏ dów skór -
nych na g∏o wie ko gu ta. Fa∏d skór ny na
pod gar dlu po wi nien byç wi docz ny, ale
ni gdy tak du ̋ y jak u yama to gun kei.
T́  czów ki po win ny byç per ∏o we, je dy -
nie u m∏o dych osob ni ków lek ko po -
ma raƒ czo we. Ogon krót ki, kre wet ko -
wy, z cha rak te ry stycz nym za gi´ ciem
skraj nych ste ró wek. Ma sa cia ∏a ko gu -
ta po win na wy no siç od 0,8 do 1 kg,
a ku ry 0,6-0,8 kg. Ob ràcz ki dla ko gu -
tów ma jà roz miar 13, a dla kur 11.
Opra co wy wa ny jest pol ski wzo rzec tej

ra sy. Mo˝ na wi´c mieç na dzie j´, ˝e
ju˝ nie d∏u go ho dow cy do sta nà do dys -
po zy cji jed no li ty opis, po zwa la jà cy na
pra wi d∏o wà oce n´ ko sha mo na wy -
sta wach. 

Z od mian barw nych tej ra sy war to

wy mie niç bia ∏e, czar ne, srebr no -
i z∏o to psze nicz ne, nie bie skie, kro gul -
cze, czar no -czer wo ne i ˝ó∏ te z czar -
nym ogo nem. Naj bar dziej po pu lar ne,
tak ̋ e w Ja po nii sà ko sha mo z∏o to
psze nicz ne. Kur ka tej od mia ny ma
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˚y cie ro dzin ne ko sha mo to nie mal idyl la.



bar w´ ˝ó∏ to z∏o ci stà, a ko gut ma z∏o -
to brà zo we ubar wie nie g∏o wy i szyi,
ciem no brà zo wy grzbiet i cz´Êç lo tek,
z czar ny mi par tia mi upie rze nia na
no gach i grzbie cie. No gi sà ˝ó∏ te.
Zna na jest tak ̋ e od mia na nie bie sko
psze nicz na, u któ rej bar wa czar na
jest za stà pio na ko lo rem nie bie sko
sza rym. 

Ko sha mo naj le piej czu jà si´ na tra -
wia stych, choç by nie wiel kich wy bie -
gach. Lu bià kà pie le pia sko we i ziem -
ne, ale ich grze ba nie w zie mi nie jest
ucià˝ li we. Nie zno szà zim na i desz czu.
Tem pe ra tu ra ni˝ sza ni˝ mi nus 5 stop -
ni C mo ̋ e byç dla nich nie bez piecz na,
zw∏asz cza przy du ̋ ej wil got no Êci po -
wie trza. Mo ̋ e wte dy do cho dziç do
od ma rza nia frag men tów grze bie nia
u ko gu tów, a tak ̋ e do nie bez piecz -
nych in fek cji uk∏a du od de cho we go.
Po dat ne sà zw∏asz cza na my ko pla -
zmo z´ i bak te ryj ne in fek cje gór nych
dróg od de cho wych. W die cie war to
uwzgl´d niç, po za zwy k∏à mie szan kà
zia ren i kasz, tak ̋ e po kru szo ne orze -
chy i ˝o ∏´ dzie, a tak ̋ e twa róg, tar te
wa rzy wa, ce bu l´ i zie lon ki oraz zio ∏a,
zw∏asz cza ba zy li´ i ore ga no. W okre -
sie wzro stu m∏o de osob ni ki po trze bu -
jà du ̋ o bia∏ ka i mi ne ra ∏ów. Po win ny
wi´c do sta waç mie szan k´ ja jecz nà,
twa róg, drob no po kru szo ne sko rup ki
go to wa nych jaj, a tak ̋ e ta kie pre pa ra -
ty jak Po lfa mix Z i Bo nen, za pew nia -
jà ce zdro wy wzrost ko Êci. 

Ko sha mo od no szà si´ do lu dzi
z uf no Êcià. Trze ba je wi´c trak to waç
∏a god nie, a wte dy da dzà si´ z bli ska
ob ser wo waç. Osob ni ki nad mier nie
agre syw ne po win ny byç z ho dow li
eli mi no wa ne, po dob nie jak oka zy
nie wy ka zu jà ce pe∏ ne go re per tu aru
za cho waƒ zwià za nych z „taƒ cem”. 

An drzej G. Kru sze wicz 
Fot. i rys. autora
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Ja ja o zmie nio nym kszta∏ cie i za nie czysz czo ne krwià (cz´ sty pro blem m∏o dych ku rek) nie na da jà

si´ do l´ gu.

Fot. W∏. Kwiatkowski


