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Ostatnie takie
NAGADORI

Ona ga do ri jest ra sà, któ rej ko gu ty po sia -
da jà nie zwy k∏à ce ch´ – ich ogo ny roz ra -
sta jà si´ do zdu mie wa jà cych d∏u go Êci.
Od po wia da to zresz tà na zwie ra sy.
Ona ga do ri zna czy „ku ra o d∏u gim
ogo nie” (o = ogon, na ga(i) = d∏u gi,
to ri = ptak, tu: ku ra). Nie tyl ko pió ra
ogo no we ro snà do brze – d∏u gie
i pi´k ne sà tak ̋ e pió ra sio d∏a. Ra sa ta,
g∏ów nie ze wzgl´ du na t´ ce ch´, zo -
sta ∏a 7 mar ca 1923 ro ku uzna na w Ja -
po nii za „˚y wy Po mnik Przy ro dy” (ja ko
pierw sza ra sa kur). Do dat ko wo 29 mar -
ca 1952 ro ku uzna no jà za „Spe cjal ny ˚y -
wy Po mnik Przy ro dy” (To ku bet su Ten nen
Ki nen but su). Jest je dy nym zwie rz´ ciem
do mo wym, któ re zo sta ∏o wy ró˝ nio ne tym
ty tu ∏em. Otrzy ma ∏a ona wte dy dwie ofi cjal -
ne na zwy: to sa no na ga odo ri oraz to sa no
ona ga do ri. Przy czym to sa ozna cza, we d∏ug
daw ne go na zew nic twa, obec nà pre fek tu r´
Ko chi po ∏o ̋ o nà na wy spie Si ko ku, gdzie
jest naj wi´ cej ho dow ców tej ra sy. Na ca -
∏ym Êwie cie przy j´ ∏a si´ jed nak na zwa
ona ga do ri.

Ona ga do ri jest ra sà, któ rej ko gu ty po sia -
da jà nie zwy k∏à ce ch´ – ich ogo ny roz ra -
sta jà si´ do zdu mie wa jà cych d∏u go Êci.
Od po wia da to zresz tà na zwie ra sy.
Ona ga do ri zna czy „ku ra o d∏u gim
ogo nie” (o = ogon, na ga(i) = d∏u gi,
to ri = ptak, tu: ku ra). Nie tyl ko pió ra
ogo no we ro snà do brze – d∏u gie
i pi´k ne sà tak ̋ e pió ra sio d∏a. Ra sa ta,
g∏ów nie ze wzgl´ du na t´ ce ch´, zo -
sta ∏a 7 mar ca 1923 ro ku uzna na w Ja -
po nii za „˚y wy Po mnik Przy ro dy” (ja ko
pierw sza ra sa kur). Do dat ko wo 29 mar -
ca 1952 ro ku uzna no jà za „Spe cjal ny ˚y -
wy Po mnik Przy ro dy” (To ku bet su Ten nen
Ki nen but su). Jest je dy nym zwie rz´ ciem
do mo wym, któ re zo sta ∏o wy ró˝ nio ne tym
ty tu ∏em. Otrzy ma ∏a ona wte dy dwie ofi cjal -
ne na zwy: to sa no na ga odo ri oraz to sa no
ona ga do ri. Przy czym to sa ozna cza, we d∏ug
daw ne go na zew nic twa, obec nà pre fek tu r´
Ko chi po ∏o ̋ o nà na wy spie Si ko ku, gdzie
jest naj wi´ cej ho dow ców tej ra sy. Na ca -
∏ym Êwie cie przy j´ ∏a si´ jed nak na zwa
ona ga do ri.

Prof. Ma sa oki Tsu dzu ki 
z ko gu tem ona ga do ri 

od mia ny shi ro za sa (ok. 5 m.)
z ho dow li To shi Ike mo to.

Sta ni s∏aw Rosz kow ski



WW sto li cy (daw niej wsi) Si no ha ra, b´ -
dà cej obecnie cz´ Êcià mia sta Na n-
ko ku, po ∏o ̋ o ne go opo dal sa me go

Ko chi, cz´ sto na zy wa si´ t´ ku r´ po pro -
stu ona ga. War to do daç, ˝e to w∏a Ênie
w tej pre fek tu rze znaj du je si´ te˝ ko leb ka
in nych sztan da ro wych ja poƒ skich ras – to -
ten ko i ohi ki.

Hi sto ria ona ga do ri
Ist nie je do ku ment do wo dzà cy, ˝e w sta -

ro ̋ yt nej Azji, na Pó∏ wy spie Ko re aƒ skim,
ist nia ∏y ku ry po sia da jà ce nie zwy kle d∏u gie
ogo ny, po dob ne do dzi siej szych ona ga do ri
(Chi ka fu ji, 1990). Jesz cze przed okre sem
Edo (1600–1867) ja poƒ ski dyk ta tor woj -
sko wy, To yo to mi Hi dey oshi na je cha∏
zbroj nie Ko re´ (kil ka ra zy pod ko niec XVI
wieku). W tym cza sie To sa w∏a da∏ ród
Chõso ka be, któ re go przed sta wi cie le
wzi´ li udzia∏ w ko re aƒ skiej wy pra wie.
Wra ca jàc do Ja po nii, w∏ad cy To sy przy -
wieê li ze so bà licz ne ko re aƒ skie przed mio -
ty i pew nà zna jo moÊç tam tej szej kul tu ry.
Nie by ∏o by w tym nic dziw ne go, gdy by
wÊród ∏u pów zna leê li si´ rów nie˝ przod -
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Na te mat ona ga do ri krà ̋ y wie le mi -
tów i wr´cz sprzecz nych in for ma cji.
Wy ni ka jà one naj cz´ Êciej z emo cji, ja -
kie bu dzi ta ra sa. Jest bo wiem tak 
fa scy nu jà ca, ˝e wie le urze czo nych nià
osób chce wi dzieç to, cze go cz´ sto nie
ma. Mi ja jà ce si´ z praw dà in for ma cje –
zw∏asz cza w li te ra tu rze za chod nio eu -
ro pej skiej – po ja wia ∏y si´ na te mat d∏u -
go Êci ogo na, ja ki mo˝ li wy jest do wy -
ho do wa nia. Ale nie tyl ko. Mgli sta jest
jej hi sto ria oraz okres, w któ rym po -
wsta ∏a. Dla te go te˝ w ni niej szej re la cji
b´ d´ si´ opie ra∏ g∏ów nie na êró d∏ach
ja poƒ skich, cho cia˝ i one nie za wsze sà
pre cy zyj ne. Sto su j´ te˝ na zew nic two
ja poƒ skie. Spe cjal nie zresz tà dla ona -
ga do ri pod ko niec kwiet nia 2008 ro ku
od wie dzi ∏em wy sp´ Si ko ku. W cz´ Êci
oÊmio dnio wej po dró ̋ y to wa rzy szy∏
mi ja ko prze wod nik, bo do sko na le zna
za rów no miej sco we ar chi wa, jak i co
zna mie nit szych ho dow ców, po cho -
dzà cy w∏a Ênie z Ko chi, pro fe sor Ma sa -
oki Tsu dzu ki – Êwia to wej s∏a wy ge ne -
tyk i bez sprzecz nie naj wi´k szy znaw ca
ona ga do ri.





ko wie dzi siej szych ona ga do ri. Ku ry te
praw do po dob nie prze trwa ∏y okres Edo
w Sa to ka idzie lub jej oko li cy, a ho dow cy
mo gli by je w tym cza sie udo sko na laç.
Mo˝ na so bie wy obra ziç, ˝e w∏a Ênie w ten
spo sób po wsta ∏y wspó∏ cze sne ona ga do ri.
Obec nie na Pó∏ wy spie Ko re aƒ skim nie
wy st´ pu jà ku ry o d∏u gich ogo nach, po dob -
ne do ona ga do ri, ale sta rzy lu dzie opo wia -
da jà, ˝e tu˝ po dru giej woj nie Êwia to wej
ho do wa no tam ku ry, któ re mia ∏y doÊç d∏u -
gie ogo ny (d∏u˝ sze ni˝ sho uko ku, ale nie
do rów ny wa ∏y ona ga do ri). Co wi´ cej,
ostat nio (2006 r.) ba da czom uda ∏o si´
otrzy maç in for ma cj´ z Ko rei, mó wià cà, ˝e
od na le zio no tam ku r´ po dob nà do ja poƒ -
skiej ona ga do ri. Po nie wa˝ ist nie je praw do -
po do bieƒ stwo, ˝e mo g∏a to byç ku ra spro -
wa dzo na wcze Êniej z Ja po nii, nie ma pew -
no Êci, czy jest to Êlad po sta ro ̋ yt nych ku -
rach z Pó∏ wy spu Ko re aƒ skie go. Jest to jed -
nak wia do moÊç, któ rà nie któ rzy ∏à czà
z teo rià o sta ro ̋ yt nych d∏u go ogo nia stych
ku rach ko re aƒ skich.

Czy ona ga do ri po cho dzà fak tycz nie
w pro stej li nii od kur przy wie zio nych na

34lipiec/sierpieƒ 2008

DRÓB ozdobny

S∏ow ni czek u˝y wa nych okre Êleƒ

Od mia ny barw ne ona ga do ri:

aka za sa – ku ro pa twia na,
shi ro za sa – sre brzy sto-ku ro pa twia na,
ha ku sho ku – bia ∏a,
sho jo – cy no ber.

Okre sy hi sto rycz ne w dzie jach
Ja po nii:

He ian – 794–1185.
Edo – 1600–1867.
Me iji – 1868–1912.
Ta isho – 1912– 1926.

In ne na zwy:

To me ko – klat ka dla ko gu tów ona ga -
do ri.
Si ko ku – jed na z pi´ ciu wysp, na któ -
rych po ∏o ̋ o na jest Ja po nia.
To sa – daw na na zwa pro win cji Ko chi.
Ko chi – sto li ca pre fek tu ry o tej sa mej
na zwie.
Nan ko ku – mia sto w pre fek tu rze
Ko chi.
Shi no ha ra – daw niej wieÊ, a obec nie
dziel ni ca mia sta Nan ko ku.



po czàt ku okre su Edo z Ko rei? Nie mo˝ na
te go jed no znacz nie roz strzy gnàç. Byç mo -
˝e ona ga do ri wy kszta∏ ci ∏a si´ ju˝ w sa mej
Ja po nii, ja ko sa mo dziel na mu ta cja z ja kiejÊ
miej sco wej ku ry? War to przy oka zji do daç,
˝e pta ki o tak spe cy ficz nych ce chach, czy li
d∏u gich ogo nach, wca le nie sà ja poƒ skim
wy na laz kiem. Wszyst ko wska zu je na to,
˝e pra przod ków kur d∏u go ogo nia stych
(praw do po dob nie by ∏y to pta ki w ty pie
sho uko ku) spro wa dzo no na wy spy z Azji
do pie ro w okre sie kszta∏ to wa nia si´ paƒ -
stwo wo Êci, a wi´c mniej wi´ cej dwa na Êcie
wie ków te mu, w okre sie He ian (794–
–1185). Wiel kà za s∏u gà Ja poƒ czy ków jest
na to miast do pro wa dze nie pla no wej ho -
dow li na ab so lut ne wy ̋ y ny. To ich za s∏u gà
jest po da ro wa nie Êwia tu kil ku wspa nia ∏ych
d∏u go ogo nia stych ras: sho uko ku, mi no hi ki,
ku ro ka shi wa, ohi ki, to ma ru, ji tok ko, ko ey -
oshi, sat su ma do ri, to ten ko oraz w∏a Ênie
ona ga do ri. 

Pro fe sor Oana, au tor mo nu men tal nej
Hi sto rii kur ja poƒ skich (wyd. 1951) twier -
dzi, ˝e ona ga do ri wy kszta∏ ci ∏y si´ z sho uko -
ku na dro dze spon ta nicz nej mu ta cji. Ce -
cha mi, któ re Êwiad czà o ta kim po kre wieƒ -
stwie, sà we d∏ug nie go syl wet ka, g∏os oraz
pió ra ogo no we. Z dru giej stro ny, Ta na be
i Oka da, któ rzy roz pa try wa li spra w´ pod
kà tem se ro lo gii (na ∏a mach pi sma Ni hon
ka kin gak ka ishi, nr 21/1984), przed sta wi li
teo ri´ o ro li, ja kà w po wsta niu ona ga do ri
ode gra ∏a ku ra to ten ko. D∏u go ogo nia ste to -
ten ko, któ re sa me naj praw do po dob niej
po wsta ∏y dzi´ ki ra sie sho uko ku, sta no wià
we d∏ug nich ogni wo mi´ dzy dzi siej szy mi
ona ga do ri i sho uko ku. Sà Êci Êle spo krew nio -
ne z obie ma ty mi ra sa mi. Pod wzgl´ dem
kszta∏ tów cia ∏a ko gut ona ga do ri, po za ogo -
nem i pió ra mi sio d∏a, nie ró˝ ni si´ od sho -
uko ku. Sa mi ca ma tro ch´ w´˝ szy i d∏u˝ szy
kor pus ni˝ ku ry sho uko ku, tro ch´ d∏u˝ sze
sà tak ̋ e jej pió ra. Teo ri´ Oany po twier dza -
jà w zu pe∏ no Êci ba da nia ge ne tycz ne prze -
pro wa dzo ne na Uni wer sy te cie w Hi ro si -
mie pod kie run kiem pro fe so ra Tsu dzu ki.

Ge ne ral nie wi´c nie wie my do koƒ ca,
skàd po cho dzà w sen sie te ry to rial nym
ona ga do ri, ale czy je ste Êmy przy naj mniej
w sta nie okre Êliç, od kie dy mniej wi´ cej sà
one ho do wa ne? Od po wiedê na to py ta nie
brzmi: od koƒ ca okre su Edo. W spi sa nym
pod ko niec te go okre su (ok. 1854-1860)
dzie∏ ku pt. Shõhinkõ („GarÊç prze my Êleƒ”)
mo ̋ e my prze czy taç ar ty ku∏ na te mat rasy
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Pi´kny kogut shoukoku z hodowli Kenzo Maekawa. Wiele wskazuje na to, ˝e to prawdopodobnie
pramatka wszystkich japoƒskich ras d∏ugoogoniastych.

Kogut totenko - rasa, która zosta∏a u˝yta w 1975 roku przez Pana Ikemoto do stworzenia odmiany
barwnej akazasa.



ku r wykazujàcej nie wàt pli wie ce chy ona -
ga do ri. Umiesz czo ne sà tam rów nie˝ ilu -
stra cje, na któ rych wi daç ku ry bar dzo po -
dob ne do dzi siej szych ona ga do ri od mia ny
shi ro za sa. Ku ry te na zy wa ne sà tam „shi no -
ha ra -to” lub „sa za na mi” (dos∏. „zmarszcz ki
na wo dzie”). Ich ogo ny mia ∏y oko ∏o 1,5 do
2 me trów d∏u go Êci. DziÊ ho dow cy ona ga -
do ri nie u˝y wa jà ju˝ na zwy shi no ha ra -tõ, ale
wie dzà na tu ral nie, ˝e ta ka na zwa ist nia ∏a
w prze sz∏o Êci. Z dru giej stro ny na zwa sa -
za na mi zu pe∏ nie si´ do na szych cza sów nie
do cho wa ∏a.

Za cho wa∏ si´ do ku ment da to wa ny na
la ta 1804-1830 (ery Bun ka i Bun sei, ko niec
okre su Edo), w któ rym czy ta my, ̋ e miesz -
ka niec Shi no ha ry, pan Ta ke chi Rie mon z∏o -
˝y∏ ów cze sne mu ksi´ ciu To sy po da ru nek
w po sta ci pi´k ne go pi´ cio barw ne go ko gu -
ta (go iro). Ksià ̋ ´ od wza jem ni∏ dar wy p∏a tà
w sre brze. Po da ro wa ny ptak by∏ od mia ny
pi´ cio barw nej, po za tym nie ma wzmian ki,
˝e je go ogon by∏ nad zwy czaj nie d∏u gi. Dla -
te go do ku ment nie mo ̋ e sta no wiç na uko -
we go do wo du, ˝e w∏a Ênie Ta ke chi by∏
pierw szym ho dow cà ona ga do ri. Oczy wi -
Êcie nie ma tak ̋ e do wo dów, ˝e nim nie
by∏. Jed nak nie mo˝ na za prze czyç, ˝e dziÊ
w Shi no ha rze ho du je si´ wie le ona ga do ri.
Je Êli po ∏à czy my to z fak tem, ˝e do trwa∏ do
na szych cza sów wspo mnia ny do ku ment,
to chy ba na tu ral ne jest przy pusz cze nie, ˝e
Ta ke chi lub in ny ów cze sny ho dow ca z To -
sy móg∏ byç twór cà ona ga do ri. 

Ist nie jà jed nak w li te ra tu rze przed mio tu
teo rie, któ re nie umiej sca wia jà po cho dze -
nia ona ga do ri w Shi no ha rze. Pan Iga ra shi
pi sa∏ w 1924 r., ˝e praw dzi wà oj czy znà
ona ga do ri jest nie Shi no ha ra, ale Sa to ka ida,
nie opo dal Nan ko ku. Po nie wa˝ in na na zwa
ona ga do ri – shi no ha ra -tõ (dos∏. „li nia z Shi -
no ha ry”) po wsta ∏a jesz cze przed okre sem
Ta isho (1912-1926) to – aby Si no ha ra 
(na zwa osa dy) zga dza ∏a si´ z na zwà ku ry 
– ów cze sne ze bra nie wiej skie w Si no ha rze
za de cy do wa ∏o o roz po cz´ ciu ho dow li
ona ga do ri w swo jej wsi. Dla te go póê niej
ho dow la ona ga do ri w Si no ha rze tak do -
brze si´ roz wi n´ ∏a. Pan Iga ra shi zmie nia
miej sce po cho dze nia ona ga do ri, ale sam
nie da je od po wie dzi na py ta nie, skàd te
ku ry na praw d´ po cho dzà. W jed nej z teo -
rii twier dzi on, ˝e pe wien cz∏o wiek na zwi -
skiem Si no ha ra miesz ka∏ w mie Êcie Yama -
da w pro win cji To sa, i to od je go na zwi ska,
ja ko twór cy ra sy, mia ∏a by rze ko mo po -
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wstaç in na na zwa ona ga do ri. Iga ra shi twier -
dzi, ˝e Shi no ha ra móg∏ ˝yç w pro win cji To -
sa kil ka set lat te mu, ale nie jest to pew ne.
Uwa ̋ a si´, ˝e te go ro dza ju spe ku la cje sà
po pro stu my Êle niem ˝y cze nio wym, ale
jak si´ nad tym d∏u ̋ ej za sta no wiç, to oka -
zu je si´, ˝e nie je ste Êmy w sta nie im w stu
pro cen tach za prze czyç.

W tym miej scu na le ̋ a ∏o by do k∏ad niej
przy wo ∏aç na zwi sko pa na Iga ra shi. Au tor
miesz ka∏ w pre fek tu rze Ko chi w okre sie
Ta isho. Pi sa∏ o ku rach z To sy, a je go ksià˝ -
ka Ona ga do ri na ra bi ni sho kei no ki („No tat -
ki o ona ga do ri oraz wszyst kich (in nych) ku -
rach”, 1924) jest nie zwy kle wa˝ nym wk∏a -
dem do li te ra tu ry przed mio tu. W ksià˝ ce
oma wia on ona ga do ri oraz in ne ku ry wy -
ho do wa ne sta ra niem ho dow ców z To sy.
Jest to dziÊ je dy na tak ob szer na pu bli ka cja
z te go okre su. Pan Iga ra shi ju˝ wcze Êniej,
bo po dob no od 1910 ro ku, re gu lar nie pu -
bli ko wa∏ ar ty ku ∏y zwià za ne z ona ga do ri
w lo kal nym ty go dni ku. Iga ra shi mia∏ Êwia -
do moÊç, ˝e w ar ty ku ∏ach za war te sà pew -
ne b∏´ dy wy ma ga jà ce po pra wy, wi´c
w 1916 ro ku opu bli ko wa∏ ob szer ny, po -
pra wio ny ar ty ku∏. Po za tym w 1923 ro ku
za czà∏ pu bli ko waç ar ty ku ∏y zwià za ne z in -
ny mi ra sa mi ni˝ ona ga do ri. Za czà∏ od to ten -
ko. W 1924 ro ku do da∏ do te go su ple -
ment. Ta d∏u ga se ria ar ty ku ∏ów zo sta ∏a wy -
da na w postaci ksià˝ki ju˝ po Êmierci
autora (po 1931 ro ku) przez oso by zwià -
za ne z ro dzi nà Iga ra shi. Praw do po dob nie
jest to je dy ny eg zem plarz, ja ki ist nie je na
Êwie cie. Prze cho wy wa ny jest w bi blio te ce
miej skiej w Ko chi. 

Fe no men ona ga do ri
Pió ra ogo no we i sio d∏a ona ga do ri mo gà

byç tak d∏u gie, po nie wa˝ nie wy pa da jà
one co ro ku, tak jak in ne, a ro snà bez
prze rwy. Tyl ko ko gu ty wy ka zu jà ten den -
cj´ do tak sil ne go roz ro stu piór. U sa mic
ogon oraz pió ra od po wia da jà ce pió rom
sio d∏a sam ców tak ̋ e sà d∏u˝ sze ni˝ u sa -
mic in nych ras, ale nie do rów nu jà ogo -
nom ko gu tów. Co wi´ cej, je Êli me to da
ho dow li b´ dzie z∏a, rów nie˝ pió ra, któ re
teo re tycz nie mo g∏y by ro snàç do koƒ ca
˝y cia, wy pad nà.

Prze ci´t ny ko gut po sia da oko ∏o 36 piór
ogo no wych. Ona ga do ri ma ich Êred nio 46.

Ty po wy ko gut ona ga do ri ma ∏àcz nie,
we d∏ug pro fe so ra Oany, od 25 par czyli
50 piór ogo no wych. Jed nak w rze czy wi -
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sto Êci jest bar dzo ma ∏o ko gu tów, któ re
od po wia da jà ta kim kry te riom. Przy glà da -
jàc si´ bli ̋ ej osob ni kom po sia da jà cym 25
par ta kich piór, mo ̋ e my stwier dziç, ˝e:

– 8 do 10 par ma ten den cj´ do nie ogra -
ni czo ne go roz ro stu;

– oko ∏o 3 pa ry wy pa da co 3-4 la ta;
– 12 par wy pa da co ro ku.
Ostat nie wy mie nio ne 12 par to 6 par

piór ba zo wych (ste ró wek w∏a Êci wych)
oraz po 3 dol ne pa ry ste ró wek ma ∏ych
i bocz nych. Z ko lei wszyst kie pió ra sio d∏a
ro snà bez wy pa da nia. Od mia na shi ro za sa
ma oko ∏o 200 piór sio d∏a. Oczy wi Êcie
wszyst kie wy mie nio ne wy ̋ ej licz by do ty -
czà mo de lo we go ko gu ta ona ga do ri.
W przy pad ku kon kret nych osob ni ków
mo gà one wy glà daç ina czej. 

Wi´k sza licz ba piór ogo na nie jest ce chà
tylko i wy ∏àcz nie ona ga do ri. U to ten ko i ohi -
ki (mi no hi ki -cha bo) ho do wa nych w pre fek -
tu rze Ko chi te˝ mo˝ na za ob ser wo waç po -
dob ny fe no men. Po dob nie rzecz si´ ma
u sho uko ku, któ rej przod ko wie, jak si´
uwa ̋ a, zo sta li spro wa dze ni do Ja po nii ju˝
w okre sie He ian (794–1185). Po za wy mie -
nio ny mi ra sa mi, wi´k szà licz bà piór ogo -
no wych cha rak te ry zu jà si´ ku ro ka shi wa,
to ma ru, sat su ma do ri, ji tok ko oraz ko ey oshi.
Wszyst kie wy mie nio ne ra sy, któ re po sia -
da jà wi´k szà od prze ci´t nej licz b´ piór
ogo no wych, znów mó wiàc ge ne ral nie,
cha rak te ry zu jà si´ pió ra mi d∏u˝ szy mi od
prze ci´t nych. Jed nak tyl ko u ona ga do ri ro -
snà one przez ca ∏e ˝y cie bez co rocz ne go
wy pa da nia.

Ge ne ty ka
Dla cze go tyl ko ona ga do ri po sia da jà t´ nie -

zwy k∏à ce ch´? Tak na praw d´ jesz cze nie do -
cze ka li Êmy si´ ba daƒ na uko wych jed no -
znacz nie roz strzy ga jà cych t´ kwe sti´. Na
chwi l´ obec nà (2008 r.) od po wiedê na po -
sta wio ne py ta nie brzmi mniej wi´ cej tak:

Po pierw sze – fakt, ˝e ogon ona ga do ri
ro Ênie tak do brze, jest wy ni kiem spon ta -
nicz nej zmia ny ge ne tycz nej. DziÊ nie ma
ju˝ co do te go wàt pli wo Êci. Dla cze go tak
si´ sta ∏o? ˚ad ne in ne ku ry nie po sia da jà ta -
kiej zdol no Êci, a ona ga do ri jest w sta nie
prze ka zy waç t´ ce ch´ ge ne tycz nie. Po sia -
da jà jà za rów no ro dzi ce, jak i m∏o de ku ry.
Czym za tem by ∏a ta spon ta nicz na zmia na
ge ne tycz na?

Pió ra ogo no we i sio d∏a ko gu tów zwy -
k∏ych ras sà w pe wien spo sób „za pro gra -
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mo wa ne”. Po osià gni´ ciu pew nej d∏u go Êci
prze sta jà ro snàç. Co wi´ cej, osob ni ki zwy -
k∏ej ra sy, bez wzgl´ du na p∏eç, co ro ku (od
je sie ni a˝ do po czàt ku zi my) zrzu ca jà ca ∏e
upie rze nie, wli cza jàc w to oczy wi Êcie tak -
˝e pió ra ogo no we i sio d∏a. W przy pad ku
ona ga do ri, jak by ∏o to opi sa ne po wy ̋ ej,
pió ra ogo na i sio d∏a ro snà da lej (je ̋ e li tyl ko
prze strze ga ne sà za sa dy ho dow li). In ny mi
s∏o wy, nie ma tu gra ni cy, do któ rej pió ra si´
wy d∏u ̋ a jà. Resz ta piór, po dob nie jak ma to
miej sce u in nych kur, pod le ga co rocz nej
wy mia nie. Zmia na ge ne tycz na po le ga ∏a
wi´c na zmo dy fi ko wa niu ge nu od po wie -
dzial ne go za „za trzy ma nie” roz ra sta jà cych
si´ piór.

Za po wsta nie fe no me nu nie wy pa da jà -
cych piór u ona ga do ri od po wie dzial ne sà
praw do po dob nie dwa wspó∏ pra cu jà ce ge -
ny. Pierw szy z nich od po wia da za szyb ki
roz rost piór ogo na i sio d∏a, dru gi z ko lei za -
po bie ga ich wy pa da niu. Pierw szy z nich jest
do mi nu jà cy, dru gi re ce syw ny. Je ̋ e li ozna -
czy my je od po wied nio G (do mi nu jà cy)
i m (re ce syw ny), mo ̋ e my od wzo ro waç
uk∏ad tych ge nów u ona ga do ri ja ko
G/G i m/m. In ny mi s∏o wy: na ∏o ̋ y ∏y si´ na
sie bie dwie spon ta nicz ne zmia ny ge nów,
któ re ra zem od po wia da jà za szyb kie roz ra -
sta nie si´ piór ogo na i sio d∏a bez wy pa da nia.

W prze ci wieƒ stwie do te go, wzór ge ne -
tycz ny „zwy k∏ej” ku ry (np. ji do ri czy le ghor -
na) mo ̋ e my ozna czyç ja ko g+/g+, M+/M+.
Znak + ozna cza, ̋ e gen ma po staç na tu ral -
nà, sprzed mu ta cji. In ny mi s∏o wy, sà to ge -
ny ozna cza jà ce od po wied nio za trzy ma nie
roz ro stu piór w pew nym mo men cie oraz
ich co rocz nà wy mia n´. Dla te go ji do ri czy
bia ∏y le ghorn nie ma jà zdol no Êci nie ogra ni -
czo ne go roz ro stu piór ogo na i sio d∏a. Z ko -
lei, mi´ dzy in ny mi sho uko ku i to ten ko, mo -
gà mieç wzór G/G, M+/M+ – ich pió ra ro -
snà szyb ko, ale co ro ku wy pa da jà. Ko gu ty
na le ̋ à ce do dwóch ostat nich ras, po dob nie
jak ko gu ty ona ga do ri, po sia da jà d∏u gie i nie -
zwy kle ob fi te pió ra ogo na i sio d∏a. Po nie -
wa˝ po sia da jà ten sam co ona ga do ri gen od -
po wia da jà cy za szyb ki roz rost piór, ich ogo -
ny i sio d∏a sà du ̋ o d∏u˝ sze ni˝ te sa me pió -
ra u sho uko ku czy le ghor na. Oczy wi Êcie nie
po sia da jà one ge nu za po bie ga jà ce go co -
rocz nej wy mia nie piór, w tym piór sio d∏a
i ogo na. Wy pa da nie piór jest za tem, in ny mi
s∏o wy, je dy nà ba rie rà dla ich roz ro stu. Po -
wy ̋ ej podana teo ria dzia ∏a nia me cha ni zmu
roz ro stu piór u ko gu tów ona ga do ri jest
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doÊç prze ko nu jà ca, ale nie wszyst kie kwe -
stie sà jesz cze wy ja Ênio ne. Na przy k∏ad nie
wia do mo, dla cze go fe no men nie wy pa da jà -
cych piór zda rza si´ tyl ko u sam ców, a sa -
mi ce tra cà je wszyst kie co ro ku. Nie do
koƒ ca ja sne jest tak ̋ e, dla cze go tyl ko cz´Êç
ogo no wych piór ko gu tów nie pod le ga co -
rocz nej wy mia nie. 

Po wy ̋ ej trak to wa li Êmy pió ra ogo no we
i bocz ne zbior czo, ale ostat nio ja poƒ scy
ba da cze przed sta wi li po glàd, ˝e gen od po -
wie dzial ny za roz rost piór sio d∏a mo ̋ e nie
byç to˝ sa my z ge nem od po wia da jà cym za
ogon. Byç mo ̋ e ma my tu do czy nie nia
z uk∏a dem kil ku ró˝ nych ge nów. Obec nie
ho do wa ne w mie Êcie Nan ko ku ona ga do ri
od mia ny aka za sa sà wy ni kiem skrzy ̋ o wa -
nia ona ga do ri z to ten ko, któ re mia ∏o miej -
sce oko ∏o 1975 ro ku. Ogon tej krzy ̋ ów ki
roz ra sta∏ si´ doÊç do brze, na wet jak na
stan dar dy ona ga do ri, ale pió ra sio d∏a ju˝ nie
ro s∏y tak do brze. Ostat ni mi cza sy po ja wi ∏y
si´ ku ry, któ rym tak ̋ e pió ra sio d∏a ro snà
wy star cza jà co do brze, ale po trze ba by ∏o
oko ∏o 20 lat, aby do te go do sz∏o. In nym
przy k∏a dem na roz dzia∏ tych ge nów mo ̋ e
byç czar na od mia na ona ga do ri, uzy ska na
po do da niu krwi ku ro ka shi wa. Rów nie˝
w tym przy pad ku pió ra sio d∏a nie roz ra sta -
∏y si´ tak do brze jak u in nych ona ga do ri.
Pan To shio Ike mo to, bar dzo wa˝ na po staç
w tym te ma cie, o któ rym b´ dzie jesz cze
w tym ma te ria le wie lo krot nie mo wa, oko -
∏o 1970 ro ku wy ho do wa∏ wspo mnia nà
czar nà krzy ̋ ów k´, lecz nie uda ∏o mu si´
jej usta bi li zo waç i wy star cza jà co udo sko -
na liç. Ogon czar nych ona ga do ri nie osià ga∏
sa tys fak cjo nu jà cych roz mia rów. DziÊ pra -
ce nad ni mi pro wa dzi pan Su mii z pre fek -
tu ry Gi fu (Êro dek wy spy Hon siu), który
twier dzi, ˝e sto sun ko wo ∏a two jest uzy -
skaç d∏u gie pió ra ogo no we, ale pió ra sio d∏a
nie wy d∏u ̋ a jà si´. Wszyst kie po wy˝ sze
przy k∏a dy sk∏a nia jà ba da czy do po sta wie -
nia hi po te zy, ˝e ge ny od po wie dzial ne za
roz rost piór ogo na i sio d∏a nie sà to˝ sa me.

Od mia ny barw ne ona ga do ri
Ku ry ona ga do ri ho do wa ne obec nie

w pre fek tu rze Ko chi ma jà trzy ty py ubar -
wie nia (usze re go wa ne pod kà tem po pu -
lar no Êci): shi ro za sa (ina czej: shi ro fu ji, sre -
brzy sto-ku ro pa twia na), ha ku sho ku (bia ∏a),
aka za sa (ku ro pa twia na). 

Opi su jàc bar dziej szcze gó ∏o wo, wÊród
ko gu tów na zy wa nych po wszech nie shi ro -

za sa sà ró˝ ne pod od mia ny. Nie któ re
z nich po sia da jà ma ∏à do miesz k´ bar wy
ciem no brà zo wej na skrzy d∏ach (lot ki I i II
rz´ du), in ne sà jej po zba wio ne. 

Oprócz trzech wy mie nio nych ty pów
ubar wie nia w pre fek tu rze Mie (Êrod ko wa
cz´Êç wy spy Hon siu) ho du je si´ ona ga do ri
od mia ny sho jo (cy no ber). Jest ona wy ni kiem
krzy ̋ ów ki spro wa dzo nych z To sy ona ga do -
ri z miej sco wy mi ji do ri. Wy ho do wa∏ je pan
Oka Yoichirõ. Trze ba tu te˝ wspo mnieç
o wy mie nio nych po wy ̋ ej czar nych ona ga -
do ri pa na Su mii z pre fek tu ry Gi fu.

Li te ra tu ra przed mio tu wspo mi na, ˝e
daw niej spo ty ka no te˝ wie le in nych od -
mian barw nych, choç by tzw. „her ba cia na”.
Po nie wa˝ tych od mian ju˝ nie ma, a na do -
da tek ni niej szy ma te ria∏ jest i tak bar dzo
ob szer ny, wi´c nie ma wi´k szej po trze by
ich tu taj oma wiaç. 

No gi wszyst kich ona ga do ri, któ re po ja -
wia jà si´ na ilu stra cjach w pra cy pa na Iga -
ra shi (za wy jàt kiem od mia ny bia ∏ej), ma jà
bar w´ czar nà z do miesz kà in dy go. Co
praw da nie ma pew no Êci, czy jest to do -
miesz ka bar wy in dy go, czy mo ̋ e ko lo ru
o∏o wia ne go, wi daç jed nak wy raê nie, ˝e
ró˝ nià si´ one bar dzo od nóg dzi siej szych
ona ga do ri. Po dob nie jak dzi siaj, ˝ó∏ te no gi
ma jà u Iga ra shi ku ry od mia ny bia ∏ej. No gi
dzi siej szych od mian aka za sa i shi ro za sa 
ma jà bar w´ wierz by. U ho do wa nych
w pre fek tu rze Mie ona ga do ri od mia ny sho -
jo wy st´ pu jà dwa ko lo ry nóg: ˝ó∏ te oraz
wierz bo we. 

Pro fe sor Tsu dzu ki zba da∏ w 1999 ro ku
ku ry ho do wa ne przez jed ne go z cz∏on ków
To wa rzy stwa Ochro ny Oshi no -Na ga odo ri
w Nan ko ku. Spraw dzi∏, ile bia ∏ych eg zem -

pla rzy mia ∏o no gi bar wy o∏o wia nej. Oka za ∏o
si´, ˝e z oko ∏o 100 eg zem pla rzy mia∏ ta kie
no gi tyl ko je den osob nik. To ma ∏o, ale sam
fakt zna le zie nia ta kie go eg zem pla rza jest
zna czà cy (by∏ to ko gut o pi´k nie ro snà cych
pió rach). Przy oka zji oka za ∏o si´ rów nie˝, ̋ e
u licz nych sa mic wy st´ pu jà za usz ni ce ko lo ru
nie bie ska we go. Te go ro dza ju za usz ni ce sà
ty po we tyl ko dla ku ry ra sy je dwa bi stej, zwa -
nej w Ja po nii ukok kei, a tu mia ∏y je ona ga do -
ri. Ja kim spo so bem mo g∏y si´ one po ja wiç
u ona ga do ri? Jest to na praw d´ cie ka wa za -
gad ka. Spe cja li stom ma rzy si´ roz strzy gni´ -
cie, ja ka mo g∏a byç te go przy czy na. 

Ho dow la
Ho du jàc na wet naj bar dziej wy trzy ma ∏e

ona ga do ri, ale pro wa dzàc zwy k∏à, ru ty no -
wà ho dow l´, nie po win ni Êmy si´ spo dzie -
waç, ˝e ogo ny na szych ko gu tów osià gnà
kil ka me trów. Aby ogon roz rós∏ si´ po nad -
prze ci´t nie, po trzeb na jest pew na „wie dza
ta jem na”. Przede wszyst kim trze ba prze -
strze gaç kil ku pod sta wo wych za sad, któ re
sà ni by oczy wi ste, a jed nak w prak ty ce sà
bar dzo trud ne do spe∏ nie nia – wy ma ga jà
nie by le ja kie go do Êwiad cze nia, a tak ̋ e
ogrom nej skru pu lat no Êci i wy trwa ∏o Êci.
Aby osià gaç za do wa la jà ce re zul ta ty, na le ̋ y
wy ko rzy staç na st´ pu jà ce me to dy:

– do ko ny waç se lek cji ma jà cej na ce lu
wzmoc nie nie ten den cji do „trzy ma nia
si´” piór;

– po pra wiaç me to dy ho dow li, w tym,
co jest wa˝ ne, za dbaç o ja koÊç klat ki
(to me ko);

– do bie raç do krzy ̋ o wa nia zdro we eg -
zem pla rze z li nii, w któ rych ku ry ˝y jà
d∏u go;
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– po Êwi´ ciç du ̋ o cza su pie l´ gna cji kur,
aby mieç pew noÊç, ˝e sà zdro we,
a ich ogon utrzy ma ny jest w czy sto Êci. 

W przy pad ku ho dow li ona ga do ri jak na
d∏o ni wi daç, ˝e cza su nie da si´ oszu kaç.
Czy ja kiÊ ob ra ny przez ho dow c´ kie ru nek
by∏ do bry czy te˝ z∏y, wi daç do pie ro po kil -
ku na stu, a cza sa mi na wet kil ku dzie si´ ciu
la tach. Naj s∏aw niej si mi strzo wie by li kon -
ty nu ato ra mi te go, co wy pra co wa li ich oj -
co wie i dzia do wie. Niech te˝ wszyst kim
da do my Êle nia przy pa dek pre fek tu ry Ko -
chi i wsi Shi no ha ra. Po je dyn czy, choç by
naj bar dziej zdol ny i ma jà cy wy czu cie za pa -
le niec, nie mia∏ by ̋ ad nych szans. W naj lep -
szym okre sie, czy li po dru giej woj nie 
Êwia to wej, pra co wa ∏o nad tà pi´k nà ra sà
kil ku dzie si´ ciu ho dow ców. Po mi mo k∏ót -
ni, za wi Êci, wza jem nych oskar ̋ eƒ – efek ty
przy pra wia jà o za wrót g∏o wy. 

Ogon
W za le˝ no Êci od eg zem pla rza, u rocz -

nych ko gu tów ogon ma oko ∏o 90 cm. Na -
st´p nie roz ra sta si´ stop nio wo z mie sià ca
na mie siàc (od mia na ha ku sho ku jest tro ch´
s∏ab sza od shi roz sa i wol niej roz wi ja jà si´
u niej pió ra ogo no we). Ist nie je efek tyw na
me to da, dzi´ ki któ rej pió ra ogo no we sam -
ców do brze ro snà. Oko ∏o 7-mie si´cz ne
kur cz´ ta po zba wia si´ ca∏ ko wi cie piór ogo -
no wych. Na ich miej sce wy ra sta jà grub sze
i sil niej sze pió ra, o któ re póê niej na le ̋ y pie -
czo ∏o wi cie dbaç. We d∏ug or´ dow ni ków tej
me to dy, po „za bie gu” wy ra sta jà sil ne, sze -
ro kie i gi´t kie pió ra, któ re do brze si´ roz -
ra sta jà. Wy d∏u ̋ a jà si´ Êred nio o 12 cm na
mie siàc w pierw szym ro ku, 9 cm w dru gim
i oko ∏o 7,5 cm w trze cim ro ku. Pió ra ogo -
no we, po za ste rów ka mi ma ∏y mi i pierw szà
li nià piór ogo no wych, rów nie˝ sà sze ro kie.
Ma jà wà skie i ela stycz ne osie, dzi´ ki cze mu
tak ̋ e do brze ro snà. Roz wi ja jà si´ do brze
rów nie˝ pió ra sio d∏a, ale, jak wspo mnia no,
osià ga jà tyl ko oko ∏o jed nej trze ciej d∏u go Êci
piór ogo no wych.

Po nie wa˝ za „d∏u gi” uwa ̋ a si´ do pie ro
ogon, któ ry prze kro czy 7 me trów, na le ̋ y
pa mi´ taç o na st´ pu jà cych za sa dach. Po
pierw sze: gdy ogon za cznie ro snàç, mo ̋ e
zo staç na dep ni´ ty przez sa mà ku r´, jak
i in ne osob ni ki. Mo ̋ e to spo wo do waç
utra t´ naj cen niej szych piór. Aby nie mia ∏o
to miej sca, na le ̋ y trzy maç koguta w wy -
so kiej klat ce, zwa nej to me ko. Umiesz cza -
jàc ku r´ w ta kiej klat ce, chro ni my po ∏ysk
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jej piór i za po bie ga my ich ubru dze niu. Po
dru gie: na le ̋ y dbaç o czy stoÊç ogo na.
Wszyst kie za nie czysz czo ne frag men ty
piór na le ̋ y szyb ko prze trzeç de li kat nym
ma te ria ∏em wch∏a nia jà cym t∏uszcz, np.
ga zà, a na st´p nie za nu rzyç w let niej wo -
dzie i prze myç. Wska za ne jest tak ̋ e na -
wil ̋ e nie piór ogo no wych de li kat nym
t∏usz czem zwie rz´ cym, a naj le piej ro Êlin -
nym. 

Nie przy pad kiem te˝ ho dow la ona ga -
do ri mo˝ li wa by ∏a na wy spie Si ko ku, któ -
ra ma bar dzo spe cy ficz ny, wil got ny i cie -
p∏y, mor ski kli mat. Tam tem pe ra tu ra ni -
gdy nie spa da po ni ̋ ej ze ra, a cz´ ste mon -
su ny bez u stan nie „na wil ̋ a jà” po wie trze.
Wi daç stàd, ˝e wil got ne po wie trze, któ re
w Eu ro pie mo ̋ e sprzy jaç cho ro bom,
w Si no ha rze spra wia, ˝e pió ra ogo nów sà
bar dziej ela stycz ne i mniej po dat ne na
z∏a ma nia ni˝ w kli ma cie su chym i go rà -
cym.

W za chod niej li te ra tu rze mo˝ na spo -
tkaç za le ce nie, aby „na wi jaç” pió ra ogo -
no we na tek tu ro we lub drew nia ne szpul ki.
Nie za uwa ̋ y ∏em, aby ho dow cy, któ rych
oso bi Êcie od wie dzi ∏em na Si ko ku, sto so -

wa li po dob ne go ty pu wy na laz ki. Z lo -
gicz ne go punk tu wi dze nia trud no so bie
wy obra ziç kil ka dzie siàt lub na wet kil ka -
na Êcie ta kich szpu lek. 

Do bór kur i wy bór jaj
Do krzy ̋ o wa nia na le ̋ y oczy wi Êcie

wy braç ku ry z li nii po sia da jà cej d∏u gie
ogo ny. Jed nak w ta kiej li nii cz´ sto zda rza
si´, ˝e ku ry o ob fi tych, d∏u gich ogo nach
zno szà nie za p∏od nio ne ja ja. Aby zmi ni -
ma li zo waç t´ wa d´, na le ̋ y do braç ca∏ ko -
wi cie zdro we osob ni ki w wie ku oko ∏o
2 lat. Za rów no zbyt m∏o de, jak i zbyt sta -
re eg zem pla rze nie na da jà si´ do l´ gów.
Dwu let nie ku ry cz´ Êciej si´ nio sà, a ich
pi skl´ ta sà sil niej sze. Sta ty stycz nie rzecz
bio ràc, l´g na st´ pu je z 50-70% jaj, na to -
miast dwu let nia ku ra zno si w ro ku oko ∏o
30-40 jaj. Naj cz´ Êciej „przy pi su je my”
jed ne go ko gu ta do trzech kur. Do wy st´ -
pu jà cej na ryn ku kar my dla do ro s∏ych kur
na le ̋ y do da waç du ̋ o zie le ni ny oraz wsy -
paç do niej 5% màcz ki z prze two rzo -
nych ryb (uoka su). B´ dzie to mia ∏o do bry
wp∏yw na zwi´k sze nie ilo Êci za p∏od nio -
nych jaj. Okre sy, kie dy ku ry sk∏a da jà ja ja,

a ho dow cy zbie ra jà ich „plo ny”, sà ró˝ ne
w za le˝ no Êci od re gio nu. Ge ne ral nie jed -
nak pi skl´ ta z l´ gu na prze ∏o mie mar ca
i kwiet nia wy da jà si´ sil niej sze. Jest to
tak ̋ e naj do god niej sza po ra ro ku, aby
roz po czàç ich wy chów. 

Me to dy wy sia dy wa nia i wy cho wu
pi sklàt

Wy sia dy wa nie jaj mo ̋ e od by waç si´
w elek trycz nym in ku ba to rze lub me to dà
tra dy cyj nà. W przy pad ku ona ga do ri wy ko -
rzy sty wa ne sà oba spo so by. W ra zie wy -
ko rzy sta nia elek trycz ne go in ku ba to ra, na -
le ̋ y umie Êciç ja ja w klat ce, któ ra wcze -
Êniej zo sta ∏a pod grza na do od po wied niej
tem pe ra tu ry za po mo cà lam py dla pi sklàt.
Po 40 go dzi nach od wy klu cia pi sklàt po da -
je my im kar m´ dla nich prze zna czo nà
(ona ga do ri mo˝ na po da waç zwy k∏à kar -
m´, ta kà sa mà jak dla in nych kur). Wn´ -
trze klat ki z po wo du ogrze wa nia jest wte -
dy po dat ne na utra t´ wil got no Êci. Dla te go
wa˝ ne jest, aby dru gie go lub trze cie go
dnia zwi´kszyç tro ch´ wil got no Êç przy
po mo cy po sia da jà cych du ̋ à po wierzch ni´
pa ro wa nia po jem ni ków z wo dà. 
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Naj le piej jed nak pro wa dziç l´ gi w spo -
sób tra dy cyj ny. Na le ̋ y do te go do braç
ra czej mniej sze, ∏a god ne kwo ki, któ re
kil ka ra zy ju˝ wy sia dy wa ∏y i ma jà w tym
za kre sie do Êwiad cze nie. Po dzie si´ ciu
dniach wy sia dy wa nia prze pro wa dza my
kon tro l´ jaj, usu wa jàc te nie za p∏od nio ne.
Tym sa mym uwal nia my kwo ki od nad -
mier ne go ob cià ̋ e nia. Pod czas wy sia dy -
wa nia na le ̋ y uwa ̋ aç na in sek ty i nie za -
po mi naç o de zyn fek cji oto cze nia, w któ -
rym prze by wa jà ku ry. Kwo ki ra czej tro -
skli wie wy cho wu jà m∏o de. W wa run kach
ja poƒ skich uni ka si´ l´ gów w okre sie
tsuyu, czy li w okre sie desz czo wym na
po czàt ku la ta. Wil got noÊç po wie trza jest
wte dy zbyt du ̋ a.

Po nie wa˝ ona ga do ri jest bar dzo de li -
kat nà ku rà, do brze jest opóê niç mo ment
od dzie le nia pi sklàt od kwok. Na le ̋ y to
zro biç mniej wi´ cej w 60. dniu ich ˝y cia.
Przez pierw sze 2-3 dni od dzie la my m∏o -
de tyl ko w cià gu dnia. Trze ba to ro biç de -
li kat nie i z wy czu ciem, po nie wa˝ jest to
dla pi skl´ cia bar dzo stre su jà cy etap ˝y cia
i mo ̋ e si´ to od biç na je go zdro wiu. 

Wy bór m∏o dych
Jest to nie zwy kle trud ny etap ho dow li.

Po nie wa˝ naj cz´ Êciej nie mo˝ na po zwo -
liç so bie na za cho wa nie wszyst kich m∏o -
dych, nie zb´d ne sta je si´ do ko na nie wy -
bo ru. Ce lem jest wy ho do wa nie ona ga do -
ri o do brze roz wi ja jà cych si´ pió rach
ogo no wych, wi´c na le ̋ y wy braç ku ry,
któ re ma jà du ̋ o roz wi ja jà cych si´ piór.
Za tem naj wa˝ niej sze jest, aby co dzien nie
do glà daç wszyst kich ro snà cych piór, do -
s∏ow nie „jed ne go po dru gim”. Po za tym
oczy wi Êcie na le ̋ y wy bie raç pta ki, któ re
sà zdro we i ma jà ∏a god ne uspo so bie nie.
Do Êwiad cze ni ho dow cy twier dzà, ˝e po -
win no si´ zo sta wiaç oko ∏o 40% m∏o dych
– wte dy da je to do bre re zul ta ty.

Klat ka
Sil ne, zdro we i ∏a two przy zwy cza ja jà ce

si´ do wa run ków eg zem pla rze na le ̋ y
trzy maç w spe cjal nej klat ce, zwa nej to me -
ba ko, a naj cz´ Êciej to me ko. Zgod nie z teo -
rià pa na Ta na ki (1879), to me ko zo sta ∏o
wy my Êlo ne jesz cze w okre sie Edo (w erze
Tempõ 1830-1844). Wcze Êniej na le ̋ y ko -

gu ta do klat ki tej przy zwy cza iç. Przez mie -
siàc trzeba umiesz czaç go w klat ce tyl ko
na noc, póê niej stop nio wo tak ̋ e w dzieƒ.

W za le˝ no Êci od uspo so bie nia kon kret -
ne go ko gu ta wy st´ pu jà pew ne ró˝ ni ce,
ale ge ne ral nie ona ga do ri nad zwy czaj szyb -
ko przy zwy cza ja jà si´ do no wych wa run -
ków. Od cza su do cza su na le ̋ y or ga ni zo -
waç im tre ning na otwar tej prze strze ni.
Jest to ko niecz ne i ma do bry wp∏yw na
zdro wie, a zw∏asz cza no gi i bio dra. Klat k´
trze ba za wsze utrzy my waç w czy sto Êci,
chro niç przed in sek ta mi i wy braç dla niej
od po wied nio cie p∏e miej sce. Aby ko gut
by∏ przez ca ∏y czas spo koj ny, trze ba
umie Êciç klat k´ z da la od sa mic i in nych
ko gu tów. 

Co dzien nie ra no i wie czo rem do ko nu -
je my ob cho du, spraw dza jàc stan ko gu -
tów, a od cza su do cza su po da jemy pre -
pa ra ty od ̋ yw cze (zw∏asz cza wi ta mi ny).
Wska za ne jest te˝ do da wa nie màcz ki
z prze two rzo nych ryb. W zi mie do ta kiej
kar my mo˝ na wsy paç do dat ko wo nie -
oczysz czo ny ry˝ i ziar no psze ni cy. Do
die ty do da je si´ tak ̋ e zie le ni n´, ale
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Klat ka to me ko za pro jek to wa na
jesz cze w okre sie Edo.

M∏o dy ko gut w klat ce to me ko. War to zwró ciç uwa g´ na zdj´ cie w tle z 1978 ro ku. przed sta wia jà ce – wg. wer sji
ro dzi ny Ku bo ta – ko gu ta z naj d∏u˝ szym, ja ki kie dy kol wiek uda ∏o si´ wy ho do waç, ogo nem mie rzà cym 12,8 m.



w nie wiel kim stop niu, aby od cho dy pta -
ków nie sta ∏y si´ zbyt mi´k kie.

Oca le nie ona ga do ri
Pro sz´ zgad nàç, kto i kie dy na pi sa∏ na -

st´ pu jà ce s∏o wa? 
„Mi mo ˝e na po czàt ku ery Me iji

(1868–1912) by ∏o wie le kur ona ga do ri, ich
po pu la cja stop nio wo si´ zmniej szy ∏a. Jed nak
ostat nio ho dow la tych kur si´ od ra dza, co
cie szy.” Za przy czy n´ spad ku li czeb no Êci
ona ga do ri po czy tu je on sta rze nie si´ ho -
dow ców oraz brak ich na st´p ców. 

Jest to opis sy tu acji au tor stwa Pa na Iga -
ra shi z 1924 ro ku, ak tu al nej tak ̋ e dziÊ,
w 2008 ro ku. Mar twi∏ si´ on rów nie˝, ˝e
po za zmniej sze niem si´ licz by ona ga do ri, ich
ja koÊç ule ga po gor sze niu. Uwa ̋ a∏, ˝e ho -
dow cy z oko lic Shi no ha ry do ko na li zbyt
wie lu krzy ̋ o waƒ w ob r´ bie sa mej ra sy, ale
pa trzàc na fak ty, nie jest to s∏usz na dia gno -
za. Oka zu je si´ bo wiem, ˝e po dru giej woj -
nie Êwia to wej w Shi no ha rze ho do wa no po -
wszech nie ko gu ty ona ga do ri, któ rych ogo ny
osià ga ∏y na wet 10 me trów d∏u go Êci. Ogo ny
pta ków, któ re po ja wia jà si´ na ilu stra cjach
Iga ra shi, nie prze kra cza jà 2 me trów. 

Pod czas dru giej woj ny Êwia to wej ona ga -
do ri otrzy ma ∏y mia˝ d˝à cy cios. Okres ten
prze trwa ∏o za le d wie kil ka eg zem pla rzy
od mian shi ro fu ji i ha ku sho ku. Woj na zmie -
ni ∏a te˝ pu l´ ge nów u wie lu ja poƒ skich kur.
Rów nie˝ ta nie zwy kle ce nio na na Êwie cie
ra sa bar dzo ucier pia ∏a i zna la z∏a si´ na kra -
w´ dzi wy gi ni´ cia.

W la tach 1945-1955 licz ba pta ków
szyb ko si´ jed nak zwi´k szy ∏a, a ich ogo ny
za cz´ ∏y roz ra staç si´ do roz mia rów, ja kich
do tàd nie no to wa no. By∏ to wy nik wiel kie -
go wy si∏ ku mi ∏o Êni ków kur, na cze le
z przed sta wi cie la mi ro dzi ny Ike mo to, ale
na wet ich zdu mia∏ tak szyb ki roz wój ho -
dow li. Je Êli cho dzi o t´ nie wiel kà iloÊç kur,
ja ka prze trwa ∏a woj n´, to zgod nie z in for -
ma cja mi z Oshi no Ona ga -do ri Ho zon -kai
(Klub Ho dow ców Ona ga -do ri), pan To shio
Ike mo to wraz z oso ba mi z naj bli˝ sze go sà -
siedz twa przez ca ∏à woj n´ z wiel kim tru -
dem i od da niem ho do wa∏ ona ga do ri. Po
woj nie oso by te do ∏o ̋ y ∏y ko lej nych sta raƒ,
aby od no wiç ra s´ i dzi´ ki te mu uda ∏o si´
to uczy niç w sto sun ko wo krót kim cza sie.
Wy da je si´, ˝e po za koƒ cze niu woj ny nie
by ∏o ona ga do ri od mia ny aka za sa. Dzi siej -
sze ona ga do ri tej od mia ny po wsta ∏y, jak ju˝
opi sy wa li Êmy, dzi´ ki krzy ̋ ów ce z to ten ko,
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któ rej do ko na∏ syn pa na Ike mo no, Shun pu,
w 1975 ro ku. Póê niej zo sta ∏a ona udo sko -
na lo na.

Trze ba tu rów nie˝ wspo mnieç o ogrom -
nych za s∏u gach, ja kie w∏o ̋ y∏ w od two rze -
nie ra sy, a na st´p nie w jej ho dow l´ i – co
naj istot niej sze – po pu la ry za cj´, in ny s∏aw -
ny miesz ka niec Shi no ha ry – Pan Ta da shi Ku -
bo ta, któ ry by∏ za ∏o ̋ y cie lem wspo mnia ne -
go Oshi no Ona ga -do ri Ho zon -kai (Klub
Ho dow ców Ona ga -do ri). Je go rzà dy nie
trwa ∏y jed nak d∏u go. Wkrót ce ste ry prze j´ li
in ni. Ku bo ta roz po czà∏ dzia ∏al noÊç wy ∏àcz -
nie na w∏a sny ra chu nek. Mo ̋ e mia∏ wy so -
kie ego, mo ̋ e zna jàc swo je za le ty i to, ˝e
wy ra sta∏ po nad prze ci´t noÊç, nie chcia∏
dzie liç si´ swo imi suk ce sa mi z ko le ga mi,
a mo ̋ e by∏ po pro stu ty pem sa mot ni ka,
któ ry nie po tra fi∏ dzia ∏aç w gru pie? W ka˝ -
dym ra zie stwo rzy∏ s∏aw ne na ca ∏y Êwiat,
do sko na le dzia ∏a jà ce przed si´ bior stwo,
swo iste show – Cen trum Ona ga do ri. Do -
sko na le po tra fi∏ za dbaç i o w∏a snà re kla m´.
Pe∏ no go by ∏o we wszel kich za rów no ja -
poƒ skich, jak i za gra nicz nych cza so pi -
smach. Wie lo krot nie „za pra sza∏” do sie bie
cz∏on ków ro dzi ny ce sar skiej. Mo˝ na by
po wie dzieç dzi siej szym j´ zy kiem, ˝e po -
sia da∏ zna ko mi te zdol no Êci me na d˝er skie. 

Mia∏ te˝ nie zwy k∏e wy czu cie. Wy ho do -
wa∏ wie le pi´k nych ko gu tów, któ rych
zdj´ cia obie g∏y ca ∏y Êwiat. To je mu w∏a Ênie
za rzu ca no, ˝e chwa li si´ swo im do rob -
kiem po nad mia r´, czy li, mó wiàc ogl´d nie,
„mi ja si´ z praw dà”. Tak czy siak, nie za le˝ -
nie od po bu dek, któ ry mi kie ro wa∏ si´
w swo im po st´ po wa niu, do ku men ta cja fo -
to gra ficz na, któ rà po so bie zo sta wi∏, jest
im po nu jà ca. Ale nie tyl ko do ku men ta cja.
Jak wi daç z pu bli ko wa nych w tym ma te ria -
le fo to gra fii, po tra fi∏ on wy ho do waç wie le
prze pi´k nych oka zów ona ga do ri. I to si´
w ogól nym roz ra chun ku li czy.

Dzi siaj Ta da shi Ku bo ta ju˝ nie ma wÊród
˝y wych. Cen trum Ona ga do ri na dal jed nak
ist nie je – pro wa dzà go dwie je go cór ki
oraz wdo wa. Mia ∏em szcz´ Êcie prze by waç
pra wie ca ∏y dzieƒ w to wa rzy stwie tych mi -
∏ych paƒ. W trzech prze stron nych sa lach
oglà da ∏em mnó stwo pla ka tów, ku rzych
ga d˝e tów oraz ma jà cych ogrom nà war -
toÊç hi sto rycz nà ar chi wal nych ma te ria ∏ów
pra so wych. 

Na ko niec wi zy ty wy da rzy ∏o si´ coÊ,
w co trud no jest mi uwie rzyç. Nie Êmia ∏o
po pro si ∏em cór k´ Pa na Ku bo ty, czy mo˝ li -

we by ∏o by sko rzy sta nie z kil ku slaj dów. 
Ja kie˝ by ∏o mo je zdzi wie nie, kie dy go spo -
dy ni przy nio s∏a po chwi li spo re pu d∏o.

– Mo ̋ esz z nich sko rzy staç – po wie -
dzia ∏a.

– Ze wszyst kich… – spy ta ∏em, wi dzàc
set ki zdj´ç.

– Tak, mo ̋ esz za braç do swo je go kra ju
wszyst kie; obie caj tyl ko, ˝e je po tem
zwró cisz.

Mu sz´ przy znaç, ˝e le càc sa mo lo tem,
mia ∏em te ma te ria ∏y ca ∏y czas przy so bie,
jak naj cen niej szà re li kwi´ – nie nada ∏em
ich na ba ga˝ ogól ny. 

Oca le nie ona ga do ri po woj nie by ∏o
bar dzo trud nym za da niem, po nie wa˝ ku -
ry te jak by cof n´ ∏y si´ o krok w roz wo ju.
Na szcz´ Êcie zmia ny nie po sz∏y tak da le -
ko, aby od no wie nie ra sy by ∏o nie mo˝ li -
we. Suk ces lu dzi, któ rzy ura to wa li wy -
nisz czo nà ra s´, mo˝ na po rów naç tyl ko
do wy da rzeƒ z ery Me iwa, kie dy ra sa
ona ga do ri po wsta ∏a. War to o tym pa mi´ -
taç. Mie li w tym udzia∏ nie tyl ko pa no wie
Ku bo ta i Ike mo to, któ rzy, co wi daç wy -

raê nie, trak to wa li si´ jak po wie trze, ale
te˝ ca ∏a rze sza ano ni mo wych ho dow -
ców. 

Obec nie, w 2008 ro ku, zno wu mar twi -
my si´, po dob nie jak Pan Iga ra shi w 1924
ro ku, ̋ e ho dow la ona ga do ri upa da. Nie ste -
ty w chwi li obec nej, w po rów na niu z okre -
sem sprzed 80 lat, zmie ni ∏y si´ wa run ki 
ze wn´trz ne. Aby za cho wa nie ra sy by ∏o
mo˝ li we, jak twier dzi pro fe sor Tsu dzu ki,
po trzeb na jest po pu la cja oko ∏o 200 sztuk
sta da pod sta wo we go. W Cen trum Ona ga -
do ri wi dzia ∏em je dy nie kil ka – mo ̋ e dwu -
let nich – ko gu tów. U Pa na Ike mo to fo to -
gra fo wa ∏em pta ki – aka za sa i shi ro za sa
– ma jà ce nie wi´ cej ni˝ sied mio me tro wy
ogon, czy li nie mo g∏y mieç wi´ cej ni˝ osiem-
dzie si´ç lat. Trze ci z „mo de li” – bia ∏y ko gut
– nie mia∏ ogo na d∏u˝ sze go ni˝ dwa me try.
Kie dy po pro si ∏em o mo˝ li woÊç od wie -
dze nia te˝ i in nych ho dow ców w Nan ko -
ku, us∏y sza ∏em, ˝e u Pa na Ike mo to znaj du -
je si´ w tej chwi li to, co naj lep sze.

Pan Ike mo to jest obec nie pre ze sem
Sto wa rzy sze nia Oshi no Ona ga -do ri Ho -
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Z wi zy tà w Urz´ dzie
Miej skim w Nan ko ku.

Mo zai ka na fron to wej Êcia nie w Urz´ dzie
Mia sta Nan ko ku.



zon -kai (Klub Ho dow ców Ona ga -do ri)
w Nan ko ku, któ re sku pia 10 (s∏ow nie:
dzie si´ ciu) ho dow ców. Wszy scy prze kro -
czy li ju˝ 80 lat ˝y cia. Na do da tek miej sco -
wi ho dow cy z wiel kim ̋ a lem za uwa ̋ y li, ̋ e
od ja kichÊ dzie si´ ciu lat sta le po gar sza ∏a si´

ja koÊç przy chów ku. Ko gu ty ˝y jà co raz
kró cej, a ich pió ra ogo no we sà co raz bar -
dziej ∏am li we i wy pa da jà po kil ku la tach. 

Ja ka jest te go przy czy na? Mo˝ na snuç je -
dy nie hi po te zy. Jed na z nich za k∏a da, ˝e
„win ne” sà ogrom ne zmia ny w Êro do wi -

sku na tu ral nym. Zmo dy fi ko wa ne ge ne -
tycz nie ziar no ry ̋ u, pod sta wa w ˝y wie niu
ona ga do ri, ju˝ nie jest tym ziar nem co kie -
dyÊ. Po wszech nie u˝y wa ne Êrod ki ochro -
ny ro Êlin te˝ za pew ne ro bià swo je. Po za
tym wspó∏ cze Êni ho dow cy idà „na ∏a twi -
zn´”. Daw niej przy go to wy wa li kar m´ in -
dy wi du al nie, pod ty ka jàc pod dziób swo ich
ulu bieƒ ców ma ∏e ryb ki lub in ne owo ce
mo rza, ∏a pa li dla nich z ra na ro sów ki. Dzi -
siaj na to miast ku pu jà go to we prze my s∏o -
we gra nu la ty. 

Kie dy zo sta ∏em za pro szo ny do kur ni -
ków Pa na Ike mo to, pierw sze, co rzu ci ∏o
mi si´ w oczy, to wca le nie pi´k ne pta ki,
ale sto jà ce wor ki ze „zbi lan so wa ny mi”
mie szan ka mi pa szo wy mi. Za wsze wy da -
wa ∏o mi si´, ˝e kto jak kto, ale ona ga do ri
nie po win ny jeÊç zwy k∏e go ku rze go je dze -
nia. Ta kie „fast fo od’owe” je dze nie jest
zresz tà w pew nym stop niu wy mu sza ne.
Co praw da sie dem na Êcie ja poƒ skich ras
no si dum ny ty tu∏ „˚y wych Po mni ków
Przy ro dy”, nie ste ty jed nak nie idà za ty mi
ty tu ∏a mi ˝ad ne wy mier ne przy wi le je. Ja -
poƒ skie paƒ stwo nada ∏o im ty tu∏ i na tym
si´ skoƒ czy ∏o. Je dy nie ona ga do ri, ja ko
„Spe cjal ny Po mnik Przy ro dy”, mo ̋ e li czyç
na paƒ stwo wà do ta cj´ w wy so ko Êci mi lio -
na je nów rocz nie. Otrzy mu je jà w bez go -
tów ko wej po sta ci wspo mnia ny klub ho -
dow ców w Nan ko ku. A co mo˝ na naj pro -
Êciej zro biç? Oczy wi Êcie prze ka zaç go to -
wà mie szan k´ pa szo wà. Wszy scy sà za do -
wo le ni i umy wa jà r´ ce. Paƒ stwo, bo wy -
pe∏ ni ∏o swój obo wià zek; sa mi ho dow cy
te˝, bo ma jà mniej ro bo ty.

Pod czas mo ich wi zyt w Ja po nii, wszy scy
moi roz mów cy mie li pe∏ nà Êwia do moÊç, ˝e
oto koƒ czy si´ pew na epo ka w ho dow li kur
ozdob nych, któ re w Kra ju Kwit nà cej Wi Êni
by ∏y nie za prze czal nym ele men tem kul tu ry
na ro do wej, Êci Êle zwià za nym z wie rze nia mi
i tra dy cjà. Ho dow ców uby wa z mie sià ca na
mie siàc, a na wet z dnia na dzieƒ. Kie dy wy -
bie ra ∏em si´ na Si ko ku udo ku men to waç
„ostat nie ta kie ona ga do ri”, t´ iko n´, ˝y wy
po mnik i sym bol ja poƒ skiej kul tu ry i ho -
dow li, je den z mo ich roz mów ców po wie -
dzia∏, ni by ˝ar tem: „…je ̋ e li jesz cze zdà -
˝ysz!” In ny stwier dzi∏, ˝e to wiel ka tra ge dia,
bo „wi docz nie ho dow la kur nie jest ju˝ ni -
ko mu po trzeb na”; zmie nia jà si´ war to Êci,
wzor ce kul tu ro we; cià gni´ cie cze goÊ na si -
∏´, je ̋ e li nie ma ba zy spo ∏ecz nej, jest z góry
skazane na przegranà. 
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Za rów no ho dow cy w Nan ko ku, jak
i mój opie kun, pro fe sor Tsu dzu ki, ma jà
Êwia do moÊç, ˝e w obec nej sy tu acji ho -
dow la kur ozdob nych bez po mo cy z ze -
wnàtrz po pro stu nie prze trwa. Tyl ko co
mo˝ na w tym za kre sie zro biç? Ure gu lo -
waƒ praw nych na po zio mie kra jo wym nie
ma. Ârod ki Urz´ du Mia sta Nan ko ku,
gdzie spo tka ∏em si´ z oso ba mi tam tej sze -
go Wy dzia ∏u Kul tu ry i Edu ka cji, sà na der
skrom ne, cho cia˝ ona ga do ri jest wi zy tów -
kà tej miej sco wo Êci, a na fron to wej Êcia -
nie Urz´ du wid nie je ogrom na mo nu men -
tal na mo zai ka przed sta wia jà ca… ko gu ta
ona ga do ri. 

– Jak sà dzi cie Pa no wie, czym pre fek tu ra
Ko chi mo g∏a by si´ po chwa liç? – spy ta ∏em
pro wo ka cyj nie o szcze bel wy ̋ ej, w sa -
mym Urz´ dzie Pre fek tu ral nym. 

– Mo ̋ e sa mu raj skim zam kiem? – us∏y -
sza ∏em.

– Ma cie coÊ, z cze go je ste Êcie zna ni na
ca ∏ym Êwie cie – ona ga do ri. Ja kie kon kret -
nie Êrod ki fi nan so we prze zna czy li Êcie
w cià gu ostat nich lat na za cho wa nie i roz -
wój tej ra sy kur?

Nie prze zna czy li nic. Ze ro. Pro fe sor
Tsu dzu ki za raz po wyj Êciu z Urz´ du po -
wie dzia∏ mi, ˝e do bi ∏a go kie dyÊ opi nia
urz´d ni ka na szcze blu kra jo wym, któ ry za -
py ta∏ si´, a ja kie ko rzy Êci go spo dar cze da
Ja po nii ho dow la kur ozdob nych?

– By∏ to urz´d nik z tam tej sze go mi ni -
ster stwa kul tu ry, a nie go spo dar ki…

Mo ̋ e to za brzmi pa ra dok sal nie i pro -
wo ka cyj nie, ale pew nà szan sà na za cho -
wa nie wiel kiej spu Êci zny ja poƒ skich ho -
dow ców, prze trwa nie wie lu fan ta stycz -

nych ge nów, jest Eu ro pa, w tym Pol ska.
Ist nie je co raz wi´k sze za in te re so wa nie
ho dow là pi´k nych kur d∏u go ogo nia stych.
Byç mo ̋ e nie b´ dà to „te sa me” ona ga -
do ri, to ten ko, ji tok ko, sho uko ku; byç mo ̋ e
na ich ba zie zo sta nà stwo rzo ne in ne ra sy

kur, bar dziej przy sto so wa ne do su ro -
wych wa run ków kli ma tycz nych…, ale
po zo sta nà. Po pro stu b´ dà.               

Fot. St. Rosz kow ski,
archiwum Onagadori Center
oraz Urzàd Miasta Nankoku
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Ser decz ne po dzi´ ko wa nia dla Pa nów
Yoshi hi ko Ono i Kiy ota ka Ha ma da z Urz´ du
Mia sta Nan ko ku, a zw∏asz cza dla Pana
Yuichi Sa ka mo to – in spek to ra szkol ne go
Dzia ∏u Edu ka cji Na Ca ∏e ˚y cie w Urz´ dzie
Mia sta Nan ko ku, wdo wie oraz cór kom Pa na
Ta da shi Ku bo ta – za udo st´p nie nie wie lu
bez cen nych ar chi wal nych ma te ria ∏ów êró d∏o -
wych. Po dzi´ ko wa nia dla Pa nów Na ohi ro Na -
ga sa ka i Yusa ku Ni shi mu ra, któ rzy by li mo imi
go spo da rza mi pod czas po by tu na wy spie Si -
ko ku. Szcze gól ne wy ra zy sza cun ku i g∏´ bo ki
uk∏on (w sty lu ja poƒ skim) do sa mej zie mi dla
pro fe so ra Ma sa oki Tsu dzu ki, dzi´ ki któ re mu
wi zy ta w Nan ko ku w ogó le do sz∏a do skut ku
oraz za mo˝ li woÊç sko rzy sta nia z je go opra -
co waƒ do ty czà cych ona ga do ri. 


