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Stanis∏aw Roszkowski

CHABO
Taj landz kie impresje                  cz. III

Taj land czy cy mie li za wsze po czu -
cie krzyw dy. Je ̋ e li kto kol wiek spy -
ta w Eu ro pie, ale i na ca ∏ym Êwie -
cie, z ja kim kra jem ko ja rzà si´ ku -
ry bo jo we, a zw∏asz cza sha mo al -
bo naj s∏yn niej sze ban ta my Êwia -
ta, czy li cha bo, to uzy ska jed nà od -
po wiedê – z Ja po nià. Trze ba bez -
sprzecz nie przy znaç, ˝e ho dow -
cy z Kra ju Kwit nà cej Wi Êni 
osià gn´ li nie by wa ∏e wprost mi -
strzo stwo w ho dow li wie -
lu ras i nie cho dzi tu je dy nie o ce -
chy cha rak te ry stycz ne, któ -
re mo˝ na zmie rzyç i zwa -
˝yç, ale o to „coÊ”, czy li t´ szcze gól -
nie trud nà do opi sa nia au r´ i ta -
jem ni czoÊç. W Kra jach Da le kie -
go Wscho du to ten ko, sho uko -
ku, sha mo, yama to, nie mó -
wiàc ju˝ o ona ga do ri, to ra sy mi -
tycz ne, Êci Êle zwià za ne z hi sto -
rià i tra dy cjà. 
A prze cie˝ „praw dzi wà” ojczy znà
cha bo jest... Taj lan dia.





KKo rze nie sha mo si´ ga jà Pó∏ wy spu In do -
chiƒ skie go, a Êci Êlej Sy ja mu (sha mu, sha -
mo), czy li dzi siej szej Taj lan dii. Do Ja po -

nii zo sta ∏y przy wie zio ne do pie ro w okre -
sie Edo (1600–1867). Po dob nie by -
∏o te˝ z cha bo, któ re przy w´ dro wa ∏y dwo -
ma dro ga mi – z Chin, z któ ry mi za rów -
no kró le stwo Sy ja mu, jak i Êre dnio wiecz -
na Ja po nia utrzy my wa ∏y o˝y wio ne kon tak -
ty han dlo we i kul tu ro we oraz w∏a Ênie z In do -
chin. Uwa ̋ a si´, ˝e na zwa cha bo po cho -
dzi od znie kszta∏ co nej na zwy paƒ -
stwa Cham pa, któ re do koƒ ca XVII wie -
ku ist nia ∏o na te re nie dzi siej sze go Wiet na -
mu. Za s∏u gi w two rze niu cha bo przy pi sy wa -
ne sà miesz kaƒ com Ma le zji, Wiet na -
mu, Chin i… Taj lan dii. Praw dzi wà oj czy -
znà tych kur nie jest wi´c wca le Ja po -
nia, ale w∏a Ênie, mi´ dzy in ny mi, Taj lan dia. 

Cha bo w kul tu rze Ta jów zaj mu jà miej -
sce szcze gól ne. Nie mo gà dzie liç si´ swo -
jà mi ∏o Êcià do mi nia tu ro wych ras, ta -
kich jak ko sha mo, ban tam czy yama -
to, bo jest ich tu po pro stu bar dzo ma -
∏o. Cha bo za w∏ad n´ ∏y uczu cia mi miesz kaƒ -
ców te go kra ju bez resz -
ty. Sà tym, czym dla Eu ro pej czy ków ko -
ty, a zw∏asz cza psy, czy li przy ja ció∏ mi do mu.

Spo tkaç je mo˝ na w∏a Êci wie wsz´ -
dzie. W mia stach trzy ma ne sà w nie wiel -
kich kla tecz kach w sà sied nim po ko -
ju lub w pi´k nych ogro -
dach na wsiach. Sà tak po wszech -
ne, jak na pol skich wsiach na sze li li pu -
ty. Oby wa ∏y si´ bez wzor ców, wy tycz -
nych, jak po wi nien wy glà daç ogon czy za -
usz ni ca – po pro stu by ∏y. Cz´ sto prze krzy -
˝o wa ne z in ny mi ra sa mi mie nià si´ praw dzi -
wà t´ czà ko lo rów i form. Do sko na le to wi -
daç na za ∏à czo nych zdj´ ciach. Fo to gra fo wa -
∏em pta ki nie tyl ko na mur ku w du ̋ ym mie -
Êcie, ale te˝ na obrze ̋ ach taj landz kiej d˝un -
gli. Wszyst kie te krzy ̋ ów ki ma jà jed -
nà wspól nà ce ch´ – pe∏ ne, bar dzo ob fi -
te ogo ny, któ rych pró˝ no szu kaç u eu ro pej -
skich kur. O ile oczy wi Êcie nie sà one efek -
tem ko ja rzeƒ z ja kàÊ azja tyc kà ra sà, cze -
go przy k∏a dem jest cho cia˝ by fe niks.

Ja kie jest po cho dze nie cha bo? To wa rzy -
stwo Wspie ra nia Ho dow li Kur Kar ∏o wa -
tych z Bang ko ku, li czà ce w 1989 ro -
ku (gdy po wsta wa ∏o) dzie si´ ciu cz∏on -
ków, a obec nie ma jà ce ich po nad stu, tak od -
po wia da na to py ta nie na swo jej stro nie in -
ter ne to wej (www.ban tam thai.org) i w swo -
im fol de rze. 

Nie gdyÊ ku ra kar ∏o wa ta by ∏a zwie rz´ -
ciem le Ênym i stàd jej zr´cz noÊç i wy trzy ma -
∏oÊç. Z uwa gi na pi´k ne ubar wie nie, uro kli -
we kszta∏ ty i ∏a twoÊç ho dow li zo sta ∏a prze -
nie sio na do „in ne go Êwia ta” – pod opie -
k´ cz∏o wie ka. Z cza sem taj landz kie ban ta -
my sta ∏y si´ bar dzo po pu lar ne i po ̋ à da -
ne nie tyl ko w kra ju, ale i na ca ∏ym Êwie -
cie, i zy ska ∏y so bie przy do mek „zwie rzàt -
ka mi lio ne rów”.

Oczy wi Êcie daw ne ban ta my wy glà da -
∏y zu pe∏ nie ina czej ni˝ dzi siaj. Jesz cze kil -
ka lat te mu w za sad ni czy spo sób ró˝ ni -
∏y si´ one od pta ków pre fe ro wa nych obec -
nie na wy sta wach, co by ∏o ich szcze gól -
nym wy ró˝ ni kiem po Êród wszyst kich ho do -
wa nych cha bo na Êwie cie. Na przy k∏ad mia -

∏y fan ta zyj nie wy gi´ te sier pów ki, a nie pro -
ste i strze li ste, ja kie pre fe ru je obec ny taj -
landz ki wzo rzec, co szcze gól nie wi daç choç -
by na przy k∏a dzie pre zen to wa ne go na zdj´ -
ciu bia ∏e go ko gu ta, na co zwró c´ uwa -
g´ przy oma wia niu po szcze gól nych od -
mian barw nych. Daw ne cha bo by ∏y ba jecz -
nie ko lo ro we. Do sko na le pa su je tu okre Êle -
nie mi lle fleur, czy li „ty siàc kwia -
tów” lub po pro stu „wie lo ko lo ro we”. Taj -
land czy cy ma jà kil ka prze Êlicz nych od -
mian barw nych, ta kich jak (zwróç cie uwa -
g´ na fan ta zyj ne okre Êle nia): „˝ó∏ ty kwiat ses -
bu nu”, „êdêb∏o trzci ny” czy „ara”. Bar -
dzo ˝a ∏u j´, ˝e nie wszyst kie od mia ny barw -
ne uda ∏o mi si´ sfo to gra fo waç. Wy ni ka -
∏o to z te go, ˝e nie któ re z nich, zw∏asz -
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cza te z gru py „ku ro pa twia nych”, ró˝ ni -
∏y si´ od sie bie trud no za uwa ̋ al ny -
mi dla mnie szcze gó ∏a mi, na któ re po pro -
stu, oszo ∏o mio ny bo gac twem te go, co zo ba -
czy ∏em, nie zwró ci ∏em uwa gi. 

Prze krój spo ∏ecz ny ho dow -
ców tych kur jest ta ki, jak ca ∏e go spo ∏e czeƒ -
stwa. Cha bo sà ulu bieƒ ca mi za rów no lu -
dzi bar dzo bo ga tych, jak i bied nych. Kie -
dy po pro si ∏em Su the pa Chon gu li´, któ ry za -
pro si∏ mnie do Taj lan dii, aby umo˝ li -
wi∏ mi bez po Êred nie spo tka nie z ho dow ca -
mi cha bo, przed jed nà z wi zyt kil ka krot -
nie za strze ga∏: – Nie zdziw si´, to bar -
dzo bied ny cz∏o wiek. Kil ka zdj´ç, któ re ilu -
stru jà mo je od wie dzi ny u te go ho dow -
cy, mó wi sa me za sie bie. 

Cho cia˝ Taj lan dia jest obec nie paƒ -
stwem do syç bo ga tym, a kil ka tam tej -
szych miast mo ̋ e na praw d´ olÊniç swo -
im bla skiem, to jed nak, szcze gól nie na pro -
win cji, mo˝ na jesz cze spo tkaç spo ro bie -
dy. Dla lu dzi ma j´t nych cha bo to ka prys, roz -
ryw ka, ale i przy jem noÊç, bo nie mo˝ -
na wszyst kich mie rzyç tà sa mà miar kà, na to -
miast dla wie Ênia ków cha bo jest cz∏on -
kiem ro dzi ny, a dla dzie ci ˝y wà ma skot kà. 

Na Wiel kiej Wy sta wie Zwie rzàt Do mo -
wych w Bang ko ku mia ∏a miej sce szcze gól -
na uro czy stoÊç. Po ka za nych zo sta ∏o kil ka -
dzie siàt prac pla stycz nych dzie -

Typowe tajlandzkie obejÊcie umiejscowione na granicy d˝ungli

Dla dzieci chabo jest ˝ywà maskotkà

Z wizytà u jednego z tajlandzkich hodowców
na g∏´bokiej prowincji
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ci ze szkó∏ pod sta wo wych, któ rym za da -
no pro ste py ta nie: – Ja kà ro l´ w ˝y ciu pe∏ -
ni ho dow la kur? Po my s∏o woÊç dzie cia -
ków by ∏a im po nu jà ca. Cz´ stym mo ty -
wem prac by ∏y dwa Êwia ty, z któ rych je -
den ma lo wa ny by∏ ja sny mi, cie p∏y mi bar wa -
mi i przed sta wia∏ ro ze Êmia ne ro dzi -
ny lub grup ki ba wià cych si´ dzie ci. Cen tral -
nym punk tem za wsze oka zy wa ∏a si´ po -
staç ku ry, naj cz´ Êciej w∏a Ênie cha bo. Ten dru -
gi Êwiat to strzy kaw ki, pa pie ro sy i al ko -
hol wto pio ne w gra na to wo -nie bie -
skie t∏o. Nie oby ∏o si´ te˝ bez ogni pie kiel -
nych i dia b∏ów z wi d∏a mi. Za tem i tam, w kr´ -
gu kul tu ry bud dyj skiej, a nie chrze Êci jaƒ -
skiej, Lu cy fer to zna czà ca po staç.

Na wy sta w´ or ga ni zo wa nà pod pa tro na -
tem kró la, któ re mu si´ nie od ma wia, tra fi -
li naj lep si taj landz cy ho dow cy cha bo. Wie lo -
krot nie mia ∏em oka zj´ oglà daç na za chod -
nich wy sta wach ty sià ce eu ro pej skich cha -
bo. Wszyst kie te pta ki swój ro do wód wy wo -
dzà z ca ∏à pew no Êcià z Ja po nii. Oczy wi -
Êcie mo˝ na obec nie za uwa ̋ yç ogrom ny po -
st´p ho dow la ny na Sta rym Kon ty nen -
cie, np. Niem cy spe cja li zu jà si´ w two rze -
niu co raz to no wych od mian barw -
nych. DziÊ w Eu ro pie jest skla sy fi ko wa -
nych ich po nad trzy dzie Êci, pod czas gdy Ja -
poƒ czy cy sà w zde cy do wa nej wi´k szo Êci tra -
dy cjo na li sta mi i uwa ̋ a jà, ˝e to, co by ∏o do -
bre pi´ç dzie siàt lat te mu, do bre jest dzi -
siaj. Kil ka krot nie od wie dzi ∏em te˝ sa mà Ja po -

PUNK TA CJA NA WY STA WACH
Wa ga cia ∏a 2
Pro por cje 5
Wy glàd ogól ny 5
G∏o wa 30
– g∏o wa i twarz 6
– grze bieƒ i za usz ni ce 12
– dziób 4
– oczy 4
– uszy 4
Szy ja 8
Cia ∏o 20
– klat ka pier sio wa 8
– grzbiet (ty∏) 6
– brzuch 6
Skrzy d∏a 8
Ogon 12
No gi i pal ce 10
Ko lor 30
————————————————
RA ZEM 130



ni´, a ostat nio, w kwiet niu 2007 ro ku, bar -
dzo cie ka wà wy sta w´ cha bo w To kio. Dla te -
go te˝, kie dy na tra sie mo ich za gra nicz -
nych wy praw po ja wi∏ si´ Pó∏ wy sep In do chiƒ -
ski i mo˝ li woÊç po zna nia ko lej ne go ku rze -
go ma tecz ni ka – tym ra zem ma tecz ni ka cha -
bo – po czu ∏em si´ bar dzo szcz´ Êli wym cz∏o -
wie kiem. Z te go co si´ orien tu j´, mo ja re la -
cja b´ dzie pierw szà tak sze ro kà i kom plek so -
wà pre zen ta cjà taj landz kich cha bo nie tyl -
ko w Eu ro pie, ale i na Êwie cie.

Nie zmier nie in te re su jà ce by -
∏o dla mnie „od kry cie” taj landz kie go wzor -
ca ra so we go, któ ry zo sta∏ opra co wa -
ny przez Pa na Su thn Won gya, twór c´ cze ko -

la do wych cha bo, o któ rym to ho dow cy pi sa -
∏em w ar ty ku le „Cze ko la do wy ta -
niec” (patrz „Wo lie ra” nr 4/2008). Mo im zda -
niem ten wzo rzec jest bar dzo po moc -
ny nie tyl ko dla s´ dziów oce nia jà cych pta -
ki na wy sta wach, ale i dla wszyst kich ho dow -
ców, któ rzy, ma jàc do dys po zy cji nie tyl ko tra -
dy cyj ny, „pi sa ny” stan dard, ale te˝ i pre cy zyj -

ne ry sun ki oraz zdj´ cia po ka zu jà ce wa dli -
we i pra wi d∏o we cz´ Êci cia ∏a pta ków, wie -
dzà, na co zwró ciç uwa g´ w pra cy ho dow la -
nej. Tu nie po win no ju˝ byç ˝ad nych wàt pli -
wo Êci. Wzo rzec ten oka za∏ si´ na ty le in spi ru -
jà cy, ˝e na pew no je go ide´ wy ko rzy sta -
my przy opra co wy wa niu stan dar dów pol -
skich ras kur.
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T∏umaczenie z angielskiego:
Rafa∏ Kazanecki
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DU ̊ E WA DY

Twarz
Dziób skrzy wio ny. G∏o wa i twarz nie pro -
por cjo nal nie ma ∏e. Uszko dze nia (ra ny)
grze bie nia. Za usz ni ce lub ich oko li ce
z trwa ∏y mi uszko dze nia mi. Grze bieƒ
o 2–3 z´ bach, opa da jà cy lub w ogó le brak
grze bie nia, a tak ̋ e nie re gu lar ny lub bar -
dzo chwiej ny. Twarz bla da. Oczy „za -
mglo ne”, opuch ni´ te, wil got ne. Âluz
w no sie. Bia ∏e za usz ni ce (z wy jàt kiem ra sy
le Ênej o bia ∏ych uszach).

Pió ra
Szy ja i gar d∏o nie re gu lar ne, Êla dy przy ci na -
nia, pió ra nie do ro zwi ni´ te.

Skrzy d∏a
Za mkni´ te, znisz czo ne, nie do ro zwi ni´ te.

Klat ka pier sio wa
Pod nie sio na, ma ∏a, wy glà da jà ca jak u ras
bo jo wych. 

No gi
Krót kie lub zbyt d∏u gie. Pal ce za krzy wio -
ne. Brak pa znok ci lub po gi´ te (mo ̋ e to
byç ob ja wem grzy bi cy). Brak tyl ne go pal ca
lub d∏u˝ szy ni˝ 4 ca le. No gi uszko dzo ne.

Ogon
Dwie du ̋ e sier pów ki (mu szà byç d∏u˝ sze
od wa chla rza ogo na o 2 ca le) zbyt d∏u gie,
zbyt krót kie, zbyt ró˝ nià ce si´ od sie bie,
sta no wià ce mniej ni˝ 80% po zo sta ∏ych
sier pó wek. Ogon uszko dzo ny, nie re gu lar -
ny, êle i nie rów no uk∏a da jà ce si´ sier pów -
ki, znisz czo ny, pió ra w ogo nie po wy kr´ -
ca ne lub ca∏y ogon skr´ co ny, opa da jà cy na
le wo lub pra wo, po gi´ ty.

Wy glàd ku ry
Brud na. O zbyt du ̋ ym po ∏y sku. Cho -

dzà ca na sze ro ko roz sta wio nych no gach.
Na dep tu jà ca na pal ce. Uty ka jà ca. Nie
chce cho dziç. Prze wra ca jà ca si´ do ty ∏u.
Prze stra szo na. Cho ra.
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Ja kie sà wi´c taj landz kie cha bo i czym si´ ró˝ nià od ja poƒ skich, a co za tym idzie i eu ro pej skich? Po ni -
˝ej przed sta wiam naj bar dziej po pu lar ne od mia ny oraz ich krót kà cha rak te ry sty k´. Zdj´ cia zo sta ∏y zro bio -
ne na wie lo krot nie ju˝ przy wo ∏y wa nej Wiel kiej Wy sta wie Zwie rzàt Do mo wych w Bangkoku, na któ rà tra fi li naj -
lep si taj landz cy spe cja li Êci od cha bo oraz u dwóch zna mie ni tych ho dow ców.

bia ∏e z czar nym ogo nem
Naj po pu lar niej sze cha bo w Taj lan dii i chy ba na Êwie -

cie. W Pol sce rów nie˝ mo˝ na spo tkaç spo ro do brej kla -
sy po dob nych osob ni ków. Pro sz´ zwró ciç uwa -
g´ na dwie strze li ste i pro ste sier pów ki ko gu ta. Sà one zu -
pe∏ nie in ne ni˝ u ko gu ta bia ∏e go. Pió ra ide al nie bia -
∏e. Na skrzyd∏ach na po czàt ku i na koƒ cu czar ne, ale po za -
mkni´ ciu skrzy de∏ prawie niewidoczne. Bar dzo ele ganc -
ko wy glà da jà bia ∏e obrze ̋ e nia na sier pów kach. Ko -
gut na zdj´ ciu to zwy ci´z ca ca ∏ej wy sta wy w Bang ko -
ku. Mnie si´ nie po do ba∏. No có˝…

bete lo we
Ele ganc ka od mia na. Uro kli wy jest kon trast mi´ dzy bia ∏y -

mi pió ra mi na g∏o wie, szyi i grzbie cie, a czar ny mi, ˝e a˝ gra -
na to wy mi, two rzà cy mi wzór „ostrych dia men -
tów” na pier si. Po zo sta ∏e pió ra w∏àcz nie z ogo no wy mi
i lot ka mi in ten syw nie czar ne. Nie ste ty zdj´ cie nie od da -
je w pe∏ ni uro ku te go ko lo ru cha bo. 

Taj landz kie od mia ny barw ne cha bo
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go ∏´ bio-sza re
Bar dzo ory gi nal na i pra wie nie spo ty ka na po za Taj lan -

dià od mia na. Pió ra na ca ∏ym cie le od szyi do ogo na ko lo -
ru go ∏´ bio-sza re go, mie sza ne ja sne i ciem ne – nie mo gà po -
ja wiç si´ ja kie kol wiek in ne, a zw∏asz cza ˝ó∏ te lub z∏o te. Po -
czàt ko wo nie zbyt mi si´ po do ba ∏y, kie dy jed nak oglà da -
∏em po dob ne cha bo u ko lej ne go ho dow cy i wi dzia -
∏em, ˝e pre zen to wa∏ je jak by na de ser, z du mà, prze sta -
∏em wy brzy dzaç. Ta ki zmie nia jà cy si´ i niepo wta rzal ny ry -
su nek na pió rach jest jak dwu ko lo ro wa, zmie nia jà ca si´ mo -
zai ka.

bia ∏e
Jed na z naj po pu lar niej szych od mian barw -

nych. W tym przy pad ku szcze gól nie istot ny jest kon trast mi´ -
dzy „bie lu sieƒ ki mi jak Ênieg” (ory gi nal ne taj landz kie okre Êle -
nie – czy Ta jo wie wi dzie li kie dy kol wiek Ênieg?) pió ra -
mi, bez ja kiej kol wiek do miesz ki in ne go ko lo ru, a in ten syw -
nie czer wo ny mi za usz ni ca mi, po ma raƒ czo wo -czer wo ny -
mi ocza mi, a zw∏asz cza krwi sto czer wo ny mi dzwon ka -
mi i grze bie niem. Dla wszyst kich od mian barw nych stan dar -
dem sà dwa wa rian ty grze bie nia – mo ̋ e on byç g∏ad -
ki lub ziar ni sty. W przy pad ku od mia ny bia ∏ej „ziar ni stoÊç” wy -
glà da szcze gól nie uro kli wie. Po ka za ny na zdj´ ciu ko gut bar -
dzo mi si´ po do ba∏ ze wzgl´ du na fan ta zyj nie wy gi´ te sier -
pów ki, pe∏ ne i ob ∏e kszta∏ ty i zna ko mi tà 
kon dy cj´. Nie ste ty zo sta∏ ca∏ ko wi cie nieza uwa ̋ o ny przez 
s´ dziów.

czar ne
Szyk i ele gan cja – tak mo˝ na okre Êliç cha bo w tym ko lo -

rze. Pre fe ro wa ny jest in ten syw ny, me ta licz ny zie lo ny od -
cieƒ piór, cho cia˝ spo ty ka ne sà te˝ osob ni ki z po ∏y skiem
fiole to wym. Oby dwa od cie nie wspa nia le pre zen tu -
jà si´ w pe∏ nym s∏oƒ cu. Jed no ze zdj´ç przed sta wia ko gu -
ta sfo to gra fo wa ne go w sa mo po ∏u dnie. Nie ste ty, nie od da -
je ono w pe∏ ni te go, co zo ba czy ∏em – czar ny ko lor w pe∏ -
nym s∏oƒ cu mo ̋ e mie niç si´ jak t´ cza.
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ja strz´ bia te
Kla sycz na od mia na na zy wa na przez Ta jów pr´ go wa -

nà. Do syç po pu lar na, a jed nak za rów no na wy sta -
wie, jak i u od wie dza nych ho dow ców nie spo tka ∏em ˝ad -
ne go eg zem pla rza tej ra sy, dla te go te˝ pre zen tu j´ je dy -
nie ry su nek au tor stwa Pa na Su thi na.

go∏´bio-sza re (inne wariacje)
Na ofi cjal nej stro nie To wa rzy stwa z Bang ko -

ku oraz w ich ma te ria ∏ach in for ma cyj nych (patrz re pro duk -
cja zdj´ cia – pra wy gór ny róg) od mia na o umasz cze niu jak
na zdj´ ciu obok okre Êlo na zo sta ∏a ja ko ka ka owa na kra pia -
na. W ka˝ dym ra zie cha bo z gru py go ∏´ bio -sza rych sà fa -
scy nu jà ce. U Pa na Su thi na Won gy ai za uwa ̋ y ∏em bar -
dzo cie ka we kur ki, któ re oso bi Êcie za kwa li fi ko wa∏ bym ja -
ko go ∏´ bio-sza re, któ re jed nak nie pa su jà do opi su z po -
przed niej stro ny (ma jà bia ∏e pió ra). Na tym przy k∏a dzie wi -
daç, ˝e nad wie lo ma od mia na mi trwa in ten syw na pra ca ho -
dow la na.
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le Êne ˝ó∏ te
To pier wot ny ban tam z taj skiej d˝un gli. W Ja po nii na zwa -

na za pew ne zo sta ∏a by aka za sa, a Eu ro pie ku ro pa twia -
na lub dzi ka. Wpraw ne oko do strze ̋ e, ˝e od kla sycz nej od -
mia ny ku ro pa twia nej ró˝ ni si´ jed nak wie lo ma szcze gó ∏ami,
na przy k∏ad pió ra szyi ma jà bar dzo ma ∏o czar nych zna -
czeƒ. Taj landz ki opis okre Êla t´ bar w´ tak: „pió ra na g∏o -
wie po ma raƒ czo wo -czer wo ne, da lej w kie run -
ku szyi, zmie nia jà si´ w po ma raƒ czo wo -˝ó∏ te, przy koƒ -
cu szyi wo kó∏ klat ki pier sio wej, pas piór czer wo nych, skrzy -
d∏a po obu stro nach brà zo we, pod czas gdy Êro dek jest brà -
zo wo-czer wo ny, na pier si i od by cie pió ra czar ne, ogon ca -
∏y czar ny.”

ka ka owe
Praw dzi wy, wiel ki taj landz ki ra ry tas. Ma rze nie wie lu eu -

ro pej skich ho dow ców. Po opu bli ko wa niu ma te ria ∏u w „Wo -
lie rze”, gdzie za mie ÊciliÊmy uni kal ne zdj´ cia czubatek
czekoladowych (ta kie na zew nic two jest za re zer wo wa -
ne dla ge nu cze ko la do we go od kry te go przez Ame ry ka ni na
W. F. Hol land’a), otrzymaliÊmy wie le e -ma ili z ca ∏ej Eu ro -
py z son du jà cy mi py ta nia mi. W od ró˝ nie niu od za chod -
nich cze ko la dek, u któ rych grzbiet i po kry wy skrzy de∏ ko -
gu tów ma jà zde cy do wa nie ciem niej szy od cieƒ, u taj landz -
kich kakaowych cha bo tyl ko szy ja oraz bar dzo cha rak te ry -
stycz ny „kra wat” sà ciem niej sze od po zo sta ∏ej cz´ Êci cia ∏a. 

ka ka owe ja strz´ bia te
Od mia na stwo rzo na na ba zie ka ka owej kla sycz -

nej, z tà jed nak ró˝ ni cà, ˝e sza re pr´ go wa nie piór na ca -
∏ym cie le zo sta ∏o za stà pio ne ka ka owym.
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na kra pia ne czar ne
Pió ra na ca ∏ym cie le czar ne z bia ∏y mi koƒ ców ka mi (plam -

ka mi). Nie sà to jed nak ku ry naj wy˝ szej ja ko Êci. Mo˝ -
na si´ o tym prze ko naç, po rów nu jàc je z eu ro pej ski -
mi lub ja poƒ ski mi. W Taj lan dii wyst´puje jeszcze odmiana
˝ó∏to nakrapiana. Nie uda ∏o mi si´ jed nak ich sfo to gra fo -
waç.

narra
Kla sycz na od mia na na zy wa na na Za cho dzie pa trid ge

black red, czy li czar no -czer wo ne. We d∏ug opi su taj landz -
kie go jed nak: „pió ra na szyi bar wy ta ma ryn dow ca, po dob -
nie na sa da i ty∏ skrzy de∏, Êro dek zaÊ czar ny z in ten syw nym
zie lo nym od cie niem, pierÊ i brzuch czar ne, ogon czar ny
z zie lo nym od cie niem”. 

czar na twarz
Obiekt po ̋ à da nia na ca ∏ym Êwie cie. Nie ste ty w sa mej

Taj lan dii bar dzo trud no do st´p na. Trud na w ho dow li z uwa -
gi na bli skie spo krew nie nie ca ∏ej po pu la cji.
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pi´ cio barw ne
Prze pi´k na, nie spo ty ka na ni gdzie in dziej na Êwie cie od -

mia na, któ ra mnie za uro czy ∏a od pierw sze go wej rze nia.
Ca ∏a kwin te sen cja tajskiej ho dow li. Pió ra od g∏o wy po przez
szy j´ se za mo we, da lej czer wo ne, pierÊ czar na, ale zda rza jà
si´ te˝ eg zem pla rze z pier sià brà zo wo -czer wo nà. Brzuch
czar ny, skrzy d∏a z brze gów czar ne, pra wie zie lo ne, po
Êrod ku brà zo wo -czer wo ne, ogon czar ny, prze ty ka ny zie lo -
nym. Za tem pi´ç ko lo rów to: se za mo wy, czer wo ny, brà zo -
wo -czer wo ny, czar ny, zie lo ny. Sa mi ca po dob na do wró bla,
tyl ko wo kó∏ dzio ba kre mo wa, szy ja brà zo wo -sza ra, klat ka
pier sio wa kre mo wo -sza ra lub sza ra, na ca ∏ym cie le pió ra
sza re z kre mo wy mi koƒ ców ka mi, po dob nie na skrzy d∏ach
i ogo nie.

szaro-czarne (niebieskie)
Na zy wa ne tak, po nie wa˝ jest to w grun cie rze czy roz -

cieƒ czo na bar wa czar na, czy li kla sycz na od mia na nie bie ska.
Nie ste ty nie spo tka ∏em ˝ad ne go eg zem pla rza o czy stym
me ta licz nym nie bie skim od cie niu. Bar dzo s∏a ba ja koÊç.
Spra wie dli we trze ba jed nak przy znaç, ˝e i w Eu ro pie ko lor
nie bie ski (nie tyl ko w przy pad ku cha bo) spra wia ho dow -
com wie le pro ble mów. Me ta licz ny nie bie ski ko lor utrzy -
mu je si´ je dy nie przez krót ki okres, tu˝ po wy pie rze niu.
Po tem co raz bar dziej da jà o so bie znaç od cie nie brà zu.
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˝ó∏ty kwiat sesbunu
Nie wiem, jak wy glà da kwiat ses bu nu, ale na zwa ∏ad na. Ko -

lej ne cha bo, któ re rzu ci ∏o mnie na ko la na. Spo tka ∏em jà 
u wszyst kich ho dow ców. Jest to tak „taj ska” i nie po wta rzal na
od mia na, ˝e a˝ za s∏u gu je na ca ∏à ko lum n´ dru ku (patrz por -
tret, str. 31). Pi´k na, bez ˝ad nych in nych do mie szek,
a zw∏asz cza czar ne go, ˝ó∏ç. Da lej prze cho dzi w bar w´ brà -
zo wo -czer wo nà, skrzy d∏a te˝ brà zo wo -czer wo ne, ale z do -
miesz kà piór ˝ó∏ to -brà zo wych, pierÊ i ca ∏y brzuch a˝ do na -
sa dy ogo na czar ne, ogon czar ny z g∏´ bo kim od cie niem zie lo -
nym. Spo ty ka ne u ho dow ców cha bo bar dzo ró˝ ni ∏y si´ od
sie bie (patrz dwa zdj´ cia po ni ̋ ej). 

z∏o te
Okre Êla ne w Pol sce i w Eu ro pie ja ko ˝ó∏ te z czar -

nym ogo nem. Wa chlarz ogo na czar ny, przy czym ten „czar -
ny” ogon wca le nie jest w pe∏ ni czar ny. Cha rak te ry stycz -
ne sà ˝ó∏ te obrze ̋ e nia na pió rach ogo no wych, a zw∏asz cza 
na du ̋ ych sier pów kach. Ry su nek piór ta ki sam jak w przy -
pad ku bia ∏ej z czar nym ogo nem. Pió ra z∏o ci ste na ca ∏ym 
cie le. Na skrzy d∏ach na po czàt ku i na koƒ cu czar -
ne, ale po za mkni´ ciu skrzy de∏ pra wie nie wi docz ne.
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êdêb∏o trzciny
Kolejna „tajska” fantazyjna specjalnoÊç. Niestety nie

mam swoich zdj´ç tej odmiany, wi´c posi∏kuj´ si´
po˝yczonymi z tajskiego folderu. Wed∏ug oryginalnego
opisu: „pióra na g∏owie i szyi kremowo-bràzowe (jasny
bràz), skrzyd∏a ciemnobràzowe u nasady, dalej czarne, ale
po otwarciu na Êrodku widaç kszta∏t trójkàta w kolorze
jasnego bràzu, pierÊ i brzuch czarne, ale mogà pojawiaç si´
pojedyncze kremowe piórka”. 

˝ó∏te z bia∏ym ogonem
Bardziej pasuje tu nazwa wielobarwne. Pióra na g∏owie

i szyi ˝ó∏te wpadajàce w pomaraƒczowe, skrzyd∏a
ciemniejsze, ale z domieszkà wyraênie odcinajàcych si´ piór
bia∏ych, pióra na klatce piersiowej i piersi czarne z bia∏ymi
koƒcówkami, a na koƒcu przewa˝nie bia∏e, ogon u nasady
czarny, dalej pojawiajà si´ pióra z bia∏ymi koƒcówkami, a na
koƒcu przewa˝ajà bia∏e – wyglàda to tak, jakby bia∏y ogon
okolony by∏ czarnymi piórami. Niestety w tym przypadku
posi∏kuj´ si´ równie˝ po˝yczonym zdj´ciem z archiwum
Towarzystwa.

êdêb∏o betelu
Po dob na do opi sa nej wcze Êniej od mia ny „˝ó∏ ty kwiat

ses bu nu”, ty le ̋ e ko lor ̋ ó∏ ty na g∏o wie i szyi zo sta∏ za stà pio -
ny bia ∏ym bez ˝ad nej do miesz ki in ne go ko lo ru. Skrzy d∏a
u na sa dy ˝ó∏ to -bia ∏e z do miesz kà czar ne go, da lej skrzy d∏a
czar ne, na wierz chu wi daç kszta∏t trój kà ta w ko lo rze bia ∏o -
-kre mo wym, pierÊ i brzuch czar ne, ogon ca ∏y czar ny. 


