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Satsumadori
Stanis∏aw Roszkowski

Któ ry z mi ∏o Êni ków ja poƒ -
skich ras kur nie ma rzy o spo tka -
niu z le gen dar ny mi ho dow ca -
mi ja poƒ ski mi? Je ̋ e li, b´ dàc w Ja -
po nii, mie li by Êcie mo˝ li woÊç od -
wie dziç ho dow ców sat su ma do -
ri, to ko go by Êcie wy bra -
li? Ja nie mia ∏em ta kie go dy le ma -
tu. Dla mnie naj bar dziej le gen dar -
ni, spo Êród in nych le gen dar -
nych „praw dzi wych” ho dow -
ców sat su ma do ri, po cho dzà z Ka -
go shi ma. W cià gu dwóch dni, b´ -
dàc w tam tym re gio nie, mia -
∏em oka zj´ od wie dziç kil ku ho -
dow ców. By ∏em za pra sza -
ny do ich re stau ra cji, pi ∏em z ni -
mi sa ke, ja d∏em za rod ki p´ -
dów bam bu sa i spa ∏em w ich ja -
poƒ skich do mach. Przede mnà
tra fi ∏o tu je dy nie kil ku cu dzo ziem -
ców, a wi´c mo ja wi zy ta (na do -
da tek ho dow cy kil ku ja poƒ -
skich ras, czu bat ki pol skiej i wy -
daw cy „Wo lie ry”) by ∏a tu pew ne -
go ro dza ju wy da rze niem.

Pi´kna para satsumadori srebrzystych kuropatwianych z hodowli Mitsuaki Betto.
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To jed na z naj bar dziej cha rak te ry stycz -
nych i sta ro daw nych ja poƒ -
skich ras. Skàd jed nak po cho dzi? Spra -

wa, jak za wsze w przy pad ku Ja po -
nii, nie jest ta ka oczy wi sta. Nie któ rzy nie miec -
cy au to rzy twier dzà, ˝e po cho dzi z pó∏ no -
cy te go kra ju. I jest to praw da. Na si za chod -
ni ko le dzy upodo ba li so bie na od wie dzi ny naj -
zim niej szà wy sp´ Hok ka ido oraz te re ny po ∏o -
˝o ne po wy ̋ ej To kio. Wni kli wa ana li za ja poƒ -
skich êró de∏ po ka zu je, ˝e na pó∏ no cy spo -
tkaç mo˝ na je dy nie je den z ty pów, o wa -
dze do cho dzà cej do 4,5 kg, z wy raê -
nym wp∏y wem in nej sztan da ro wej ja poƒ -
skiej ra sy – sha mo. Ale sat su ma do ri spo ty ka -
ne jest prze cie˝ po wszech nie i w in nych re -
gio nach. Co pre fek tu ra to in ne sat su ma do ri...

I to te˝ jest praw da.

Praw dzi we sat su ma do ri
Czy ist nie je jed nak to jed no je dy -

ne, „praw dzi we”, sat su ma do ri? Oka zu -
je si´, ˝e to „w∏a Êci we”, osià ga jà ce znacz -
nie ni˝ szà wa g´ ni˝ je go ku zy ni z pó∏ no -
cy, bo je dy nie 2,0-2,5 kg, gó ra 3 kg, ma swo -
jà ma ∏à oj czy zn´ w pre fek tu rze Ka go shi -
ma na po ∏o ̋ o nej naj bar dziej na po ∏u dnie ja -
poƒ skiej wy spie Kiu siu. 

Sto li cà pre fek tu ry Ka go shi ma jest mia -
sto por to we o tej sa mej na zwie, no szà ce po -
dob no w prze sz∏o Êci na zw´ Sat su ma. Co cie -
ka we, na ma pie Ja po nii ist nie je re gion Sat su -
ma, po ∏o ̋ o ny na le wo od Ka go shi -
ma. W tym mo men cie ja sne jest po cho dze -
nie na zwy. A wi´c, w swo bod nym t∏u ma cze -
niu, „sat su ma do ri” to nic in ne go jak „ku ry (do -
ri) z Sat su my”. 

Na Kiu siu dzia ∏a jà obec nie dwa sto wa -
rzy sze nia sta wia jà ce so bie za cel ochro -
n´ tej na ro do wej ra sy kur. Jed no to pre fek -
tu ral ny „Zwià zek Mi ∏o Êni ków Sat su ma do -
ri”, na to miast dru gie, o wie le bar -
dziej pr´˝ ne, „Ogól no ja poƒ ski Kra jo -
wy Zwià zek Mi ∏o Êni ków Sat su ma do -
ri” (Ni hon Sat su ma -do ri Ho zon -kai) zo sta -
∏o za ∏o ̋ o ne przez ho dow ców z po wia -
tu Aira. W szczyto wym okre sie li czy -
∏o ono 72 cz∏on ków, na to miast obec -
nie sku pia 40.

Zwià zek ten jest bar dzo cha rak te ry -
stycz ny dla or ga ni za cji ˝y cia ho dow la ne -
go w Ja po nii, gdzie funk cjo nu jà
naj cz´ Êciej nie wiel kie, kil ku dzie si´ cio -
oso bo we sto wa rzy sze nia, moc no osa -
dzo ne w lo kal nej rze czy wi sto -
Êci. Na przy k∏ad do zwiàz ku z Aira po mi -
mo te go, ˝e no si on dum nà na zw´ „ogól -
noja poƒ ski”, na le ̋ y tyl ko dwóch ho dow -
ców spo za te go po wia tu – je den z po bli -

Prezes „Ogól no ja poƒ skiego Kra jo wego Zwià zku Mi ∏o Êni -
ków Sat su ma do ri” (Ni hon Sat su ma -do ri Ho zon -kai) Yasuo
Sameshima z kogutem satsumadori (akazasa).

Ja poƒ ska ko la cja fun do wa na przez pa na 
Ka zuy oshi Go to. Na zdj´ciu (drugi z lewej
strony) w towarzystwie córki.

Mitsuaki Betto z pi´knym kogutem satsumadori (akazasa).



skie go mia sta po wia to we go Na ra, a dru -
gi z Toy ama nad Mo rzem Ja poƒ skim. Ka˝ -
dy z ta kich lo kal nych zwiàz ków uwa -
˝a oczy wi Êcie, ˝e tyl ko ku ry ho do wa -
ne przez je go cz∏on ków sà ty mi „w∏a Êci wy -
mi”. Tak te˝ jest w przy pad ku sat su ma do -

ri. Oczy wi Êcie ho dow cy z Sat su ma sà dum -
ni, ˝e ich ku ra sta ∏a si´ jed nà ze sztan da ro -
wych ja poƒ skich ras, wy mkn´ ∏a si´ nie ja -
ko spod kon tro li i sta ∏a si´ w∏a sno -
Êcià nie tyl ko miesz kaƒ ców Ka go shi ma, Kra -
ju Kwit nà cej Wi Êni, ale i Êwia ta. 

Naj wi´k sze wra ̋ e nie zro bi -
∏y na mnie trzy ho dow le: Mit su aki Bet -
to – od mia ny ku ro pa twia na i sre brzy sta ku -
ro pa twia na; Yasuo Sa meshima, pre -
zesa wspo mnia ne go wy ̋ ej zwiàz ku z po -
wia tu Aira – od mia na ku ro pa twia -

Poni˝ej okaza∏y kogut kuropatwiany (akazasa) z hodowli Kazuyoshi Goto.

Par ka sre brzy stych (shi ro za sa) sat su ma do ri z ho dow li Mitsuaki Betto.



Za rów no sat su ma do ri, jak i ku ry fi li piƒ skie wzbi ja jà si´ wy so -
ko w po wie trze i na po zio mie od oko ∏o pó∏ me tra do me -
tra za da jà cio sy ry wa lo wi. Fot. Ta te mat su Mit suy oshi. Rys.
w ko le po cho dzi z ja poƒ skie go al bu mu „Stan dar dy kur ja poƒ -
skich”.
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na, ale tak ̋ e pi´k ne ji tok ko oraz hi na ido -
ri; Kazuyoshi Goto – bo ga tego miej sco -
wego przed si´ bior cy, któ ry ufun do -
wa∏ nam wspa nia ∏à, za kra pia nà sa ke ko la cj´
– wi´k szoÊç wy st´ pu jà cych w Ja po nii od -
mian sat su ma do ri. 

Duch wo jow ni ka
Daw niej t´ ku r´ na zy wa no „ka go shi ma

o -ji do ri” (do s∏ow nie: du ̋ a ji do ri z Ka go shi -
my), gdzie przed ro stek „o” w ja poƒ skim na -
zew nic twie ozna cza „du ̋ y”, a „ji do ri” to gru -
pa naj star szych, ja kie po ja wi ∏y si´ w Ja po -
nii, nie ja ko pier wot nych ras kur. Jed -
nak po usta bi li zo wa niu si´ ra sy na zwa ta stop -
nio wo wy cho dzi ∏a z u˝y cia.

W ma te ria ∏ach ja poƒ skich zna la -
z∏em te˝ jesz cze jed nà, funk cjo nu jà cà nie ja -
ko „z bo ku”, na zw´ sat su ma do ri. Obec nie ra -
sa ta ho do wa na jest g∏ów nie w ce lach es te -
tycz nych, rza dziej ze wzgl´ du na mi´ -
so, lecz daw niej wy ko rzy sty wa na by ∏a g∏ów -
nie do walk. Dla te go te˝ in na „nie ofi cjal -
na” na zwa tej ra sy brzmi „ken zu ke -do ri”, czy -
li w swo bod nym t∏u ma cze niu – „ku ra z do ∏à -
czo nym mie czem”. Na zwa ken zu ke -do -
ri wzi´ ∏a si´ ze zwy cza jów prak ty ko wa -
nych do dzi siaj w nie któ rych kra jach Azji, ta -
kich jak na przy k∏ad: Fi li pi ny, Ja wa, Kam bo -
d˝a, gdzie ku ry bo jo we wy po sa ̋ a si´ w „mie -
cze” (trzy maj my si´ w tym mo men cie tej na -
zew ni czej no men kla tu ry), czy li ostre jak brzy -
twa me ta lo we na k∏ad ki mo co wa ne na ostro -
gach ko gu ta. Fakt ten t∏u ma czy jej po cho dze -
nie. Wie le wska zu je na to, ˝e osob ni ki po dob -
ne do sat su ma do ri przy by ∏y do Kra ju Kwit nà -

cej Wi Êni po nad trzy sta lat te mu z Fi li -
pin. Obec nie na Ja wie i Ba li spo ty ka si´ po -
dob ne w ty pie ku ry bo jo we o zbli ̋ o nej ma -
sie cia ∏a, upie rze niu i – co naj wa˝ niej sze – z po -
dob nym sty lem wal ki. Ten styl jest za sad ni -
czo ró˝ ny od sty lu sha mo, gdzie ko gu ty wal -
czà w par te rze, za da jàc cio sy na sto jà -
co. W pierw szej fa zie przy po mi na to wal -
k´ bok ser skà, by póê niej przejÊç w za pa -
sy lub su mo. Na to miast za rów no sat su ma do -
ri, jak i ku ry fi li piƒ skie wzbi ja jà si´ wy so -
ko w po wie trze i na po zio mie od oko -
∏o pó∏ me tra do me tra za da jà cio sy ry wa lo -
wi. Nie jest to wi´c wal ka przy po mi na jà -
ca wy trzy ma ∏o Êcio we za pa sy, lecz coÊ w ro -
dza ju sty lu kung fu, do sko na le zna ne go z fil -
mów z Bru sem Lee, któ ry wy ko ny wa∏ efek -
tow ne po wietrz ne pa ra dy.

Spy ta ∏em Pa na Kazuyoshi Goto, od któ re -
go do sta ∏em kil ka ja jek, jak wy glà da ∏a by kon -
fron ta cja mi´ dzy sha mo i sat su ma do ri? Od -
po wie dzia∏ bez na my s∏u – sat su -
ma nie ma szans. Wal czy bar dzo efek tow -
nie, w atak wk∏a da ca ∏à swo jà si ∏´ i ener -
gi´, ale... szyb ko si´ wy pa la i m´ -
czy. Tak jak ge par do wi wy star cza je dy nie wy -
trzy ma ∏o Êci na kil ku mi nu to wy bar dzo szyb -
ki po Êcig, tak ko gu ty tej ra sy b∏y ska jà ni -
czym flesz, by po tem przez d∏u gi czas od po -
czy waç. Nie jest to tak ty ka wal ki zor ga ni zo -
wa ne go sta da wil ków lub hien, któ re po tra -
fià go dzi na mi n´ kaç i osa czaç swo je ofia ry. 

War to pod kre Êliç, ˝e uzbra ja nie ko gu -
tów we wspo mnia ne mie cze prak ty ko wa -
ne by ∏o w Ja po nii je dy nie na wy spie Kiu -
siu w dwóch pre fek tu rach Ka go shi ma i Miy -
aza ki. Ist nia ∏y dwie „szko ∏y” wal ki sat su ma do -
ri – z „miecza mi” lub bez (dos∏. „go ∏y mi no -
ga mi”). Z uzbro je niem wal czy ∏y ra czej ma -
∏e i zwin ne ko gu ty, na to miast do walk z „go -
∏y mi no ga mi” wy bie ra no du ̋ e i wy trzy ma -
∏e pta ki, do rów nu jà ce na wet si ∏à wo jow ni -
czym sha mo. Do dzi siaj w ró˝ nych cz´ -
Êciach Ja po nii ho du je si´ za rów no du -
˝e (w prze wa dze), jak i ma ∏e sat su ma do -
ri. Ze zro zu mia ∏ych wzgl´ dów ja poƒ skie sat -
su ma do ri stop nio wo za tra ca jà swo je wa lecz -
ne ce chy. Nie or ga ni zu je si´ ju˝ walk z u˝y -
ciem „mie czy”, a g∏ów nym ce lem ho dow -
li, oprócz war to Êci u˝yt ko wej (mi´ so), sta -
∏y si´ wa lo ry es te tycz ne. Ko gu ty ma jà obec -
nie pe∏ niç ro l´ ozdo by ogro du. Na dal sà bar -
dzo groê ne dla po ja wia jà ce go si´ w oko li -
cy ry wa la, ale nie sà ju˝ pod da wa ne sys te ma -
tycz nym tre nin gom i tracà stop nio wo mia -
no cho dzà cych kre atur. 

Ale po mi mo to w sat su ma do ri na -
dal czuç wo jow ni ka. Pod czas mo je go po by -
tu w Ka go shi ma wie lo krot nie mia ∏em mo˝ li -
woÊç ob ser wo waç z bli ska za cho wa nie ko -
gu tów tej ra sy i za wsze wy da wa ∏y mi si´ za -
dzior ne i za czep ne. Zwra ca∏ uwa -
g´ te˝ szcze gól ny, na po ∏y szel mow -
ski, a na po ∏y fi lu ter ny b∏ysk w oku. Pod -
czas fo to gra fo wa nia u Mit su aki Bet -
to nie ucie ka ∏y tak jak in ne ra sy w naj dal -
szy kàt ogro du, przyj mo wa ∏y za to za czep -
nà i wy cze ku jà cà po zy cj´, nie istot -
na dla nich by ∏a ogrom na ró˝ ni ca wiel ko -
Êci mi´ dzy ni mi a cz∏o wie kiem. Kie dy zbli ̋ a -
∏em si´ do ko gu ta, ten przy bie ra∏ wy pro sto -
wa nà, groê nà po sta w´, sta wa∏ mi na dro -
dze, by za chwi l´ wy ko naç efek tow ny pi ru -
et w po wie trzu i za ata ko waç ostro ga -
mi na po zio mie uda. Jesz cze dwa ty go -
dnie po po wro cie do kra ju po wy ̋ ej ko la -
na no si ∏em dwa mie nià ce si´ bar wa mi t´ -
czy si nia ki wiel ko Êci nie wiel kie go jab∏ ka.

– Ko cham sat su ma do ri – mó wi Mit su aki
– za ten je go duch... duch bo jow ni -
ka... jak m´˝ czy zna z re gio nu Sat su -
ma, nie tyl ko do ko biet jest m´ ski, ele -
gant... pi´k ny ele gant... ogon i g∏o -
wa... ten wa chla rzo wa ty ogon jest pi´k -
ny, ta po sta wa, ten wa lecz ny cha rak ter...
– Je ̋ e li si´ k∏ó ci my – do da je ˝o na Bet to

Metalowe „miecze” mocowane na ostrogach
koguta.

Moi japoƒscy znajomi z Kiusiu. Od lewej: Yasuo
Sameshima, Mitsuaki Betto z ˝onà, Immamura
Yasutaka z ˝onà.



– to tyl ko z po wo du kur. Bo có˝, mà˝ do te -
go stop nia ko cha sat su ma do ri... Te raz zo sta li -
Êmy tyl ko we dwo je, to je mu nic nie zo sta -
nie, dla cze go mam byç prze ciw na te mu, co ko -
cha. ˚y cie bez ce lu, choç by ten cel nie by∏ wca -
le wiel ki, jest ˝y ciem ja ∏o wym.

Ce chy cha rak te ry stycz ne
In nà ce chà cha rak te ry stycz nà sat su ma do -

ri, po za sty lem wal ki, od ró˝ nia jà cà je w za -
sad ni czy spo sób od in nych kur bo jo -
wych, jest ich bo ga te upie rze nie.
– Szcze gól nà uwa g´ – ra -
dzi pan Kazuyoshi Goto – na le ̋ y zwró -
ciç na „ku bi ge”, gdzie „ku bi” to szy -
ja, a „ge” – w∏o sy (pió ra), czy li upie rze nie w∏o -
sów (piór) szyi.

Za rów no na pier si, grzbie -
cie, jak i szyi nie mo˝ na do strzec „go -

Kurka (z hodowli Keizo Maekawa) podobnie jak i kogut powinna szeroko nosiç ogon. 

Kogut kuropatwiany (akazasa) z hodowli Keizo Maekawa.

Cechà charakterystycznà satsumadori jest szeroko noszony, w kszta∏cie parasola, ogon – co doskonale
jest widoczne gdy patrzymy z góry. Fot. archiwum Mitsuo Satake.

Prawid∏owo noszony ogon u satsumadori.
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∏ych” cz´ Êci cia ∏a. A ju˝ ich praw dzi wà wi zy -
tów kà jest buj ny, w kszta∏ cie pa ra so -
la, ogon. Nie tyl ko u ko gu ta, ale i u ku -
ry jest on lek ko unie sio ny do gó ry i wy raê -
nie od ci na si´ od li nii grzbie tu. Z ca ∏à pew no -
Êcià, pod czas ewen tu al nych walk, ta kie „p∏y -
wa jà ce” w po wie trzu, d∏u go ogo nia ste kre -
atu ry spra wia jà im po nu jà ce wra ̋ e nie. Po -
dob nie w po wie trzu „p∏y nie”, cho -
cia˝ nie mo˝ na o niej po wie dzieç, ˝e jest ra -
sà w pe∏ ni bo jo wà – sho uko ku. Bio -
ràc pod uwa g´ roz miesz cze nie ste ró -
wek i sier pó wek oraz syl wet k´ cia ∏a sat su -
ma do ri, mo˝ na uznaç, ˝e p∏y -
nie w niej krew tej le gen dar nej ra sy kur. 

Nie wiel kà, okrà g∏à g∏o w´ sat su ma do -
ri zdo bi niedu˝y grze bieƒ orzesz ko -
wy. Oczy ku ry sà du ̋ e, ale êre ni ce ra -
czej ma ∏e, choç nie po zba wio ne ostre go b∏y -
sku i po win ny mieç od cieƒ z∏o ty lub srebr -

ny, na to miast ni gdy czer wo ny. Za usz ni -
ce i dzwon ki sà ra czej nie wiel kie, od zna cza -
jà si´ in ten syw nà czer wie nià. Dziób ma syw -
ny, ale ra czej krót ki. Uda lek ko za okrà glo -
ne, gru be i moc ne, a li nia grzbie tu d∏u -
ga. Spra wia to, ˝e ca ∏a syl wet ka ku -
ry robi wra ̋ e nie du ̋ ej i ma je sta tycz nej. 

Bar dzo cz´ sto sat su ma do ri my lo ne sà z in -
ny mi ja poƒ ski mi ra sa mi, wpi sa ny mi na li -
st´ ˚y wych Po mni ków Przy ro dy – hi na ido -
ri oraz ji tok ko. 

Hi na ido ri cha rak te ry zu je si´ nie wiel kà g∏o -
wà, ale jej sier pów ki sà bar dziej ob fi -
te. Prócz te go uda u tej ra sy sà g´ Êciej po kry -
te nie wiel ki mi pió ra mi. Mo˝ na po wie dzieç,
˝e pta ki te majà na so bie jakby „ha ka -
ma”, czy li ele ment tra dy cyj ne go ja poƒ skie -
go ubio ru – sze ro kie m´ skie spodnie, no szo -
ne na przy k∏ad pod czas tre nin gów ja poƒ -
skich sztuk wal ki. Spra wia to, ˝e ca ∏a syl wet -
ka hi na ido ri jest pu szy sta i kor pu lent na. Z ko -
lei sat su ma do ri od zna cza si´ cie kaw skim b∏y -
skiem w oku, wi´k szà g∏o wà, „przy g∏a dzo ny -
mi” pió ra mi szyj ny mi (u hi na ido ri sà one bar -
dziej pu szy ste), pió ra mi ogo no wy mi, któ -
re mo gà do ty kaç zie mi oraz d∏u gi mi i sil ny -
mi no ga mi, g∏ów nym „na rz´ dziem” wal -
ki, dzi´ ki któ rym ku ra ta jest uzna wa -
na za bo jo wà. W wy glà dzie sat su ma do ri wi -
daç ma je sta tycz nà po wa g´ i nie ustra szo -
ny cha rak ter. Ko gu ty tej ra sy ma jà coÊ w so -
bie nie tyl ko z wo jow ni ka, ale i ma ∏e go, sko -
re go do psot ch∏op ca. I tym ró˝ nià si´ od sha -
mo, w któ rych p∏y nie krew nie ustra szo ne -
go ja poƒ skie go wo jow ni ka – ra czej nie sko re -
go do fi gli sa mu ra ja. 

War to przy oka zji do daç, ˝e Ka go shi -
ma jest rów nie˝ s∏aw na z je dy nej czu ba tej ja -

poƒ skiej ra sy – ji tok ko. Jak do wio d∏y wspó∏ -
cze sne ba da nia ge ne tycz ne, sat su ma do -
ri nie wy ka zu jà du ̋ e go po kre wieƒ stwa z in -
ny mi ku ra mi bo jo wy mi, choç by sha mo, na -
to miast z ji tok ko ow szem. Nic dziw ne -
go, ̋ e cz´ sto ji tok ko na zy wa ne jest „sat su ma -
do ri na wy so kich no gach”. Do sko na le to wi -
daç na za ∏à czo nym zdj´ ciu. Pre zen to wa ny ko -
gut z mo jej ho dow li jest „od pa dem po pro -
duk cyj nym” przy „two rze niu” ji tok ko; pod -
czas ko ja rze nia ku rek i ko gu tów na krót -
kich no gach – któ ra to ce cha, obok nie wiel -
kie go czub ka, jest wy ró˝ ni kiem ji tok -
ko – cz´Êç przy chów ku ro dzi si´ z d∏u gi -

Hinaidori (z hodowli Yasuo Sameshima) jest bardzo cz´sto mylone
z satsumadori.

Jitokko kuropatwiane (akazasa) z hodowli Keizo Maekawa.

Charakterystyczny grzebieƒ satsumadori oraz
tzw. wama.

Jitokko (z mojej hodowli) na d∏ugich nogach
wyklute z jajek przywiezionych bezpoÊrednio 
z Japonii.



mi no ga mi, bar dzo przy po mi na jà cy mi w∏a -
Ênie sat su ma do ri. Ji tok ko od sat su ma do ri ró˝ -
ni jesz cze jed na za sad ni cza ce cha – cha rak -
ter. Pod czas gdy ta pierw sza ra sa jest z na tu -
ry przy ja ciel ska i ∏a god na, to w ˝ad nym przy -
pad ku nie wy pa da te go po wie dzieç o sat su -
ma do ri. 

Ho dow la
Mo˝ na spo tkaç sprzecz ne opi nie na te -

mat ich cech ro dzi ciel skich. Na pew no ku -
ry sà tro skli wy mi mat ka mi, a oj co wie dziel -
nie sto jà na stra ̋ y nie wiel kie go ha re -
mu. Na okres l´ gów jed nak ko gu ty, z uwa -
gi na ich tem pe ra ment, na le ̋ y ko niecz -
nie za braç od ku rek. Za py ta ∏em mo ich ja -
poƒ skich go spo da rzy, ja ki jest naj lep szy ze -
staw do ho dow li? Naj cz´ Êciej na jed ne -
go ko gu ta przy pa da jà dwie lub trzy kur -
ki, rza dziej czte ry. Czym wi´ cej ku -
rek, tym wi´ cej nie za p∏od nio nych jaj. Ko -
gut sta je si´ bo wiem bar dziej „wy bred -
ny” i po pro stu wy bie ra so bie part ner -
ki. Z te go te˝ wzgl´ du ho dow cy ja poƒ -
scy sto su jà sys tem kryç je den do jed ne -
go. Po za tym jest wte dy ab so lut na pew -
noÊç po cho dze nia przy chów ku. W za sa -
dzie nie po win no si´ trzy maç kil ku ko gu -
tów w sta dzie – chy ba ˝e sà to bra -
cia – ze wzgl´ du na fakt, ˝e sat su ma do -
ri to obok sha mo naj bar dziej bo jo wa z bo jo -
wych kur. Ta kie eks pe ry men ty za wsze koƒ -
czà si´ tra gicz nie.

– IloÊç znie sio nych przez kur k´ ja -
jek nie jest du ̋ a – mó wi Yasuo Sa me shi -
ma – od 20 do 30 sztuk. Po znie sie niu oko -
∏o 12–14 sztuk pró bu je sie dzieç. Wte dy al -
bo za bie ra my od niej ko gu ta i po zwa la -
my jej na ma cie rzyƒ stwo, al bo za bie ra -
my jaj ka. Za zwy czaj zno si wte dy no wà por -
cj´, ale nie ma tu re gu ∏y – sà ta kie, któ re ro -
bià so bie prze rw´.

Nie jest ∏a two od cho waç pe∏ -
ny „wsad”. Naj cz´ Êciej wy ni ki sà na po zio -
mie oko ∏o 50 pro cent. Za rów -
no Pan Yasuo, jak i Mit su aki zgod nie twier -
dzà, ˝e o wie le lep sze wy ni ki uzy sku -
jà przy l´ gach na tu ral nych, o ile oczy wi -
Êcie tra fi si´ na spo koj nà i zrów no wa ̋ o -
nà mat k´. Kur cza kom z in ku ba to ra bar -
dzo cz´ sto roz je˝ d˝a jà si´ nó˝ ki, co nie zda -
rza si´ w po przed nim przy pad ku.

Wí k szoÊç ja poƒ skich ho dow ców nie szcze -
pi kur cza ków, a je ̋ e li ju˝, to tyl ko prze ciw -
ko rze ko me mu po mo ro wi dro biu, czy li pta -
siej gry pie. Po wód jest pro za icz ny i do k∏ad -
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Keizo Maekawa, hodowca wielu japoƒskich ras, takich jak: ohiki, satsumadori, minohiki, jitokko,
totenko, ko shamo, shamo oraz shoukoku, na tle japoƒskiego cmentarza.

Bia ∏a kur ka sat su ma do ri z pi skl´ ta mi (z hodowli Mitsuaki Beto). Na te mat cech ro dzi ciel skich mo˝ na
spo tkaç zró˝ ni co wa ne opi nie.

Bardzo rzadkie bia∏e satsumadori z hodowli Kazuyoshi Goto.



nie ten sam co w Pol sce – kosz ty. Kon cer ny far -
ma ceu tycz ne pro du ku jà opa ko wa nia ty -
siàcdaw ko we, co nie ma ∏o kosz tu je. Naj cz´st -
szy mi cho ro ba mi, z ja ki mi sí bo ry ka jà, sà kok -
cy dio za oraz tak zwa na „czar na g∏ów ka”. Pro -
ble my zdro wot ne wy ni ka jà te˝ z du ̋ e go za -
zwy czaj spo krew nie nia sta da. 

Sat su ma do ri wy st´ pu jà w Ja po nii w pi´ -
ciu od mia nach barw nych, okre Êla nych w Eu ro -
pie ja ko: ku ro pa twia na (aka za sa), sre brzy -
sta ku ro pa twia na (shi ro za sa), po ma raƒ czo -
woszy ja (kin za sa), ale zda rza jà si´ te˝ osob ni -
ki bia ∏e (ha ku sho ku), a w ostatnich la tach tak -
˝e czar ne (ko ku sho ku). Wszyst kie te od mia -
ny – po za po ma raƒ czo woszy jà – mia ∏em mo˝ -
li woÊç obej rzeç i sfo to gra fo waç u pa -
na Kazuyoshi Goto, któ ry za pro si∏ nas po -
tem na uro czy stà ko la cj´. Od mia na po ma raƒ -
czo woszy ja jest w Ja po nii nie zmier nie rzad -
ka, nie do st´p na na wet dla mo je go go spo da -
rza. Pan Kazuyoshi Goto zo ba czy∏ zdj´ cie ko -
gu ta tej od mia ny w... pol skiej ksià˝ ce „Ku -
ry Orien tal ne”.

Ale za to ma on u sie bie praw dzi wy ra ry -
tas – bro da tà od mia n´ sat su ma do ri. 

W Eu ro pie sat su ma do ri zdo by ∏y so bie du -
˝à po pu lar noÊç. Kró lu je nie ste ty typ gi gan -
ta, co ma swo je kon se kwen cje ho dow la -
ne. Ci´˝ kie i ma syw ne, zw∏asz cza ko gu ty, cz´ -
sto ma jà k∏o po ty ze sta wa mi sko ko wy -
mi. Ale i w Ja po nii ho dow cy bo ry ka jà si´ z po -
dob ny mi pro ble ma mi, cho cia˝ w o wie -
le mniej szym za kre sie, bo po pu la cja sat su ma -

do ri jest du ̋ o wi´k sza ni˝ w Eu ro -
pie, a co za tym idzie, jest mo˝ li woÊç wy mia -
ny ma te ria ∏u za ro do we go dla od Êwie ̋ e -
nia krwi. W przy pad ku od mia ny shi ro za sa zda -
rza si´ „nie sta bil noÊç” ko lan, a tak ̋ e „przy -
kurcz” – tak jak by ko gut chcia∏ kl´k nàç. Je -
den z ko gu tów pa na Kazuyoshi 
Goto nie móg∏ sta nàç na no gi. We te ry -
narz nie stwier dzi∏ jed nak ˝ad nej cho ro -
by, za to su ge ro wa∏ cz´ Êcio wà wy mia n´ sta -
da. U od mia ny aka za sa pan Kazuyoshi 
Goto chcia∏ by wy eli mi no waç szcze li n´ mi´ -
dzy pió ra mi ogo na. 

Od ja poƒ skich ho dow ców do sta -
∏em dwa dzie Êcia ja jek sat su ma do -
ri. Osiem z nich od stà pi ∏em Su the po -
wi Chon gu lii z Taj lan dii, wÊród któ rych by -
∏o kil ka po bia ∏ych ro dzi cach, któ -
re sà, jak si´ póê niej do wie dzia ∏em, ogrom -

Prawdziwy rarytas, niezwykle rzadkie satsumadori brodate z hodowli Kazuyoshi Goto.

Nie zwy kle rzad kie sat su ma do ri 
po ma raƒ czo wo szy je (kin za sa). 

Fot. Ta te mat su Mit suy oshi

Bardzo rzadkie czarne satsumadori z hodowli Kazuyoshi Goto.



nym ra ry ta sem. So bie zo sta wi ∏em od mia -
ny aka za sa i shi ro za sa, ale mam te˝ dwa eg -
zem pla rze bia ∏e. W chwi li, gdy od da -
j´ ten ma te ria∏ do dru ku, mam od cho wa -
nych pi´ç trzy mie si´cz nych sat su ma do -
ri, z cze go si´ nie zmier nie cie sz´, po nie -
wa˝ jest to ko lej na ja poƒ ska ra sa, któ ra za -
cz´ ∏a mnie pa sjo no waç, a je ̋ e li na -
wet nie zde cy du j´ si´ na dal szà ich ho dow -
l´, to te „ory gi nal ne” ja poƒ skie sat su ma do -
ri za si là racz ku jà cà pol skà ho dow l´, zdo mi -
no wa nà g∏ów nie przez ma te ria∏ za ro do -
wy po zy ski wa ny z Nie miec.

Na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e sat su ma do ri z Ka go -
shi ma sà zu pe∏ nie in ne ni˝ te z po-
zosta∏ych re jo nów Ja po nii, nie mó wiàc ju˝
o tych eu ro pej skich, gdzie w mo dzie jest gi -
gan to ma nia. Je den z pol skich ho dow -
ców, chcàc si´ po chwa liç swo im ko gu -
tem, po wie dzia∏ mi, ˝e ma on pra -
wie 70 cm wy so ko Êci i jest... „ta ki” – tu na -
stà pi∏ cha rak te ry stycz ny ruch r´ kà. W Ja po -
nii kla sy fi ka cja tylko pod kà tem „gó ry mi´ -
sa” wzbu dzi ∏a by je dy nie weso ∏oÊç. Sat su -
ma do ri bo wiem to nie cen ty me -
try, lecz duch, wa lecz noÊç, cha rak -
ter, ale te˝ stra˝ nik ogro du i do mu, czy -
li to wszyst ko, czym po wi nien cha rak te ry -
zo waç si´ m´˝ czy zna z Sat su ma. 

Sat su ma do ri zo sta ∏y 24 sierp nia 1943 ro -
ku wpi sa ne w Ja po nii na li st´ ˚y wych Po mni -
ków Przy ro dy.

Fot. St. Roszkowski

Pi´kny, o idealnych proporcjach, kogut satsumadori kuropatwiany (akazasa)  z hodowli Mitsuaki
Betto.

Poni˝ej okaza∏y kogut srebrzysty (shirozasa) satsumadori z hodowli Mitsuaki Betto.

Bardzo rzadkie bia∏e satsumadori z hodowli Keizo Maekawa.

To chyba ju˝ koniec o nas... do nast´pnego
spotkania. Fot. P. S∏omczyƒski


