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Czar ne ku ry

Czar na bar wa upie rze -
nia kur jest bar dzo roz po wszech -
nio na. Upodo ba nia ho dow -
ców do te go ko lo ru po twier dza -
jà licz ne ra sy. Z naj bar dziej zna -
nych mo˝ na wy mie niç: mi nor -
ki, su ma try, au stra lor py, lang sha -
ny, la fl¯che i in -
ne. Ale oprócz kur o czar -
nym upie rze niu ho do wa -
ne sà – co praw da nie licz nie – ra -
sy kur o czar nej skó rze i przy dat -
kach g∏o wo wych. Ja ki jest za -
tem ro do wód kur ma jà cych pió -
ra, skó r´ i przy dat ki g∏o wo -
we czar ne? Jed no znacz ne roz -
strzy gni´ cie tej kwe -
stii nie jest pro ste. Jed ni 
uwa ̋ a jà, ˝e to wy nik mu ta cji, 
in ni...?
No w∏a Ênie. 

Na tu ra ni gdy nas nie oszu ku je, 
to my si´ oszu ku je my 

Je an Ja cqu es Ro us se au

Marek ¸abaj
Wspó∏praca – Krzysztof Kubiak
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NNie któ rzy ba da cze zaj mu jà cy si´ fi lo ge ne -
zà ro dza ju Gal lus twier dzà, ˝e w In do -
ne zji ˝y∏ (cz´Êç z nich wie rzy, ˝e on na -

dal tam by tu je) me la ni stycz ny kur ban ki -
wa, któ ry mia∏ nie tyl ko czar no pig men to wa -
ne pió ra, sko ki i dziób, ale tak ̋ e grze bieƒ, po -
licz ki, dzwon ki, za usz ni ce, skó r´, okost -
nà. Pew nie wi´k szoÊç ho dow ców po wià -
˝e t´ wy po wiedê z ku ra mi je dwa bi sty -
mi. Tak, to praw da. Znaw com na to -
miast sko ja rzy si´ ze spo pu la ry zo wa -
nà od nie daw na w Eu ro pie, a tak ̋ e w Pol -
sce, ra sà ay am ce ma ni. To fak tycz nie nie zwy -
kle czar ne ku ry ma jà ce nie mal wszyst -
ko tej bar wy po za krwià, ser cem i wà tro -
bà. Ty mi szcze gól ny mi ce cha mi wy ró˝ nia -
jà si´ wÊród in nych. Cho cia˝ kil ka ras po sia -
da pew ne ce chy czar no Êci cha rak te ry stycz -
ne dla ay am ce ma ni. Su ma try sta re go ty -
pu mia ∏y rów nie˝ czar nà skó r´ i pra wie czar -
ne przy dat ki g∏o wo we. Kil ka lat te mu ho do -
wa ∏em ta kie ku ry. Obec nie nie mal ̋ e ca ∏a po -
pu la cja tej ra sy ma ja snà skó r´. U kur 
ar deƒ skich przy dat ki g∏o wo we sà ciem no fio -
le to we. By wa jà jesz cze in ne ra sy ca∏ ko wi -
cie czar nych kur, lecz sà wy jàt ko wo rzad kie.
Propagatorem, znawcà czar nych cha -
bo jest w Taj lan dii Su thep Chon gu lia. Je go ba -
da nia po twier dza jà przy pusz cze nia, ˝e czar -
ne cha bo z czar nà skó rà istot nie na le -
˝à do wy jàt ków. Nie ste ty, nie cie -
szà si´ one przy chyl no Êcià tam tej szych ho -
dow ców. W Ja po nii mo˝ na spo ra dycz -
nie spo tkaç czar ne cha bo na zy wa -
ne tam shin ku ro. Za pi ski do wo dzà, ˝e ta od -
mia na cha bo do tar ∏a do Ja po nii ja -

kieÊ 300-400 lat te mu z Taj lan dii bàdê Ma le -
zji i do pie ro w Ja po nii, dzi´ ki g∏´ bo kiej se lek -
cji, uzy ska ∏a ciem ny ko lor skó ry.

Co sk∏a nia mi ∏o Êni ków dro biu do ho dow -
li czar no upie rzo nych kur? Trud no 
po wie dzieç, cho cia˝ roz ma wia ∏em z wie lo -
ma ho dow ca mi, któ rzy nie wy obra ̋ a jà so -
bie swych po dwó rek bez kru czo ubar wio -
nych kur. Ich od po wie dzi by ∏y rów nie enig -
ma tycz ne jak ta jem ni cza jest czerƒ.

Czerƒ w kul tu rze
Czerƒ to ko lor no wo cze sno Êci i za ra -

zem tra dy cji. T́  bar w´ mo˝ na na zwaç „ko lo -
rem sprzecz no Êci”, gdy˝ nie mal w ka˝ -
dej kul tu rze ma in ne, cz´ sto prze ciw staw -
ne, zna cze nie. W Chi nach jest ko lo -
rem szcz´ Êcia. W cy wi li za cji daw nych In -
dian by ∏a ko lo rem ˝y cia, zaÊ w kul tu rze ame -
ry kaƒ skiej i eu ro pej skiej jest ko lo rem za rów -
no ele gan cji, jak i Êmier ci.

Czerƒ by ∏a d∏u go ko ja rzo na z re li gij no -
Êcià, ˝a ∏o bà i Êmier cià, a zy ska ∏a wie lo ra -
kà sym bo li k´ do pie ro w XX wie ku. Sta -
∏a si´ ko lo rem gu stow no Êci, do bre go sma -
ku, ele gan cji, szy kow no Êci itd. Po zo sta -
∏e istot ne ce chy sym bo li zo wa -
ne przez czerƒ to: ta jem ni czoÊç, sek sow -
noÊç, sko ja rze nie z w∏a dzà, do stoj no -
Êcià, cza sem na wet za stra sza niem (s´ dzio -
wie, praw ni cy) oraz po wa gà. Bez czar ne -
go nie mo˝ na uzy skaç at mos fe ry ta jem ni czo -
Êci, dra ma ty zmu czy for mal no Êci. W hi sto -
rii kul tu ry eu ro pej skiej czerƒ, ja ko prze ci -
wieƒ stwo Êwia t∏a, sym bo li zo wa ∏a war to -
Êci ne ga tyw ne. Teo lo gia uzna ∏a jà za bar -

w´ grze chu, z∏ych mo cy i bra ku wia ry. Rów -
no cze Ênie jed nak przy pi sa no jej zna cze -
nia prze ciw ne – po ko r´ i wy rze cze nie (nie -
wàt pli wie dla te go su tan na jest czar na). 

W j´ zy ku pol skim, po dob nie zresz -
tà jak w wie lu in nych, wy st´ pu je sze -
reg zwiàz ków fra ze olo gicz nych (ra czej ne ga -
tyw nych) zwià za nych z czer nià: czar na po -
lew ka, czar na owca, czar ny ry nek, czar -
ny cha rak ter, czar ny hu mor, czar na ma -
gia, czar na dziu ra, czar na li sta, czar na fla ga.

Czy czerƒ – ko lor sprzecz no Êci, ta jem ni -
czo Êci, ele gan cji – by ∏a in spi ra cjà dla ho dow -
li kur tej bar wy? Wi docz nie tak, al bo -
wiem Êwiad czà o tym licz ne mi ty, le gen -
dy i wró˝ by. 

Czarny kogut rimac z Peru

Czar ne taj landz kie ku ry po ka za ne na Wiel kiej Wy sta wie Zwie rzàt Do mo wych w Bang ko ku (gru dzieƒ
2007 r.) zakwalifikowane przez organizatorów jako kury domowe (domesticus)
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Czar na ku ra w mi tach, le gen dach, wró˝ bach i... her bach
Czar na ku ra bàdê ko gut cz´ sto wy st´ pu -

jà lub sà osno wà wie lu mi tów, le -
gend, wró˝b czy zwy cza jów lu do wych.

Jak pi sze Wi told Sta ni s∏aw Mi cha ∏ow -
ski: Na prze cho wy wa nym w Bri tish Mu -
seum pa pi ru sie od cy fro wa no szcze gó ∏o wà in -
struk cj´, jak uzy skaç po moc egip skie go bo -
ga. Po da na jest na wet re cep tu ra przy go to wa -
nia spe cjal ne go roz two ru. Ma cza jàc w mik stu -
rze pió ro czar ne go ko gu ta i nie prze rwa nie re -
cy tu jàc za kl´ cie za wie ra jà ce imio na mo cy, na -
le ̋ a ∏o na le wej d∏o ni wy ry so waç po staç Bes -
sa oraz wy pi saç py ta nie, na któ re szu ka no od -
po wie dzi. W no cy na pew no po ja -
wi si´ ów bóg i naƒ od po wie.

Za bo bon na wr´cz wia ra w zna ki to przy -
wi lej nie tyl ko sta nów ni˝ szych. Na wet se -
kre tarz kró la W∏a dy s∏a wa IV, Jan Mar cin kie -
wicz, he re tyk, bo tak go wspo mi na∏ Al -
brycht Ra dzi wi∏∏, mia∏ umrzeç w b∏´ -
dzie. Stra ci∏ bo wiem du sz´ i cia ∏o, nie po wra -
ca jàc przed Êmier cià na ka to li cyzm, dla te -
go ˝e – jak sam wy zna∏ – we Ênie ob ja -
wi∏ mu si´ czar ny ko gut i za bro -
ni∏ mu zmia ny kon fe sji.

Z ob rz´ dem chrztu na XIII -wiecz nym Âlà -
sku zwià za ne by ∏y rów nie˝ prak ty ki o cha -
rak te rze ma gicz nym. Wra ca jàc z ko Êcio -
∏a, ro dzi ce roz dep ty wa li na pro gu do mu jaj -
ko. Na st´p nie kà pa no dziec ko. Do wo -
dy wrzu ca no dzie wi´ç ro dza jów ziar -
na i wszel kie przed mio ty wy ko na ne z ˝e la -
za. Pod pa le ni sko k∏a dzio no czar nà ku r´ ja -
ko ofia r´, na prze ciw ko któ rej ze bra ni w do -
mu taƒ czy li, za pa liw szy Êwie ce. Ziar no do da -
ne do kà pie li mia ∏o przy nieÊç dziec ku szcz´ -
Êcie, ˝e la zne przed mio ty chro ni -
∏y je przed od mie nie niem, na to miast czar -
na ku ra z∏o ̋ o na pod pa le ni skiem i ta -
niec przy mi go ta jà cym Êwie -
tle Êwiec to ochro na przed z∏y mi du cha mi.

Ka zi mierz nad Wi s∏à ju˝ od po nad wie -
ku jest po pu lar nà miej sco wo Êcià tu ry stycz -
nà. Pa miàt kà z Ka zi mie rza jest ko gut z cia sta
– przy po mi na jà cy daw ne cza sy, gdy miesz -
kaƒ cy sk∏a da li dia b∏u w ofie rze ˝y we go czar -
ne go ko gu ta. 

Za dzi wia jà ce. A˝ trud no w to uwie -
rzyç, lecz w 1675 ro ku czar na ku ra ura to -
wa ∏a przed znisz cze niem za mek Dy mi -
tra Wi Ênio wiec kie go. A by ∏o to tak: Oto Ibra -
him Szysz man pa sza wy s∏a∏ na je go zdo by -
cie spod Zba ra ̋ a kil ku ba szów ra zem z hor -
dà ta tar skà. Za mek ob sa dzo ny przez ks. Dy -
mi tra Wi Ênio wiec kie go za ∏o gà, pod do wódz -

twem Her sza i pod sta ro Êcie go Hry nie wi -
cza, m´˝ ny sta wi∏ opór. Po dwóch od par -
tych sztur mach Tur cy zwy cza jem wschod -
nim po sta no wi li za si´ gnàç wró˝ -
by, co do wy ni ku roz po cz´ tej ak -
cji i w tym ce lu wy pu Êci li ku zam ko wi czar -
nà ku r´. Ku ra z gda ka niem wró ci -
∏a do obozu mu zu∏ maƒ skie go, co nie przy ja -
ciel wziàw szy „za z∏y omen”, spa li∏ tyl ko mia -
stecz ko i od stà pi∏ od ob l´ ̋ e nia zam ku. 

W sta ro pol skich wró˝ bach an drzej ko -
wych bar dzo po moc na dziew cz´ tom by -
∏a czar na ku ra, dla któ rej ka˝ da z pa -
nien przy go to wy wa ∏a kul k´ z chle -
ba i z nich uk∏a da no ko ∏o. Do nie go wpusz -
cza no czar nà ku r´. Ko lej noÊç zja da -
nych przez nià ga ∏ek mia ∏a obo wià zy -
waç przy za mà˝ pój Êciu.

Tak jak Êw. An drzej móg∏ ujaw niç pan -
nom ich ko lej noÊç za m´ Êcia, tak Êw. Ka ta rzy -
na mo g∏a ka wa le rom wy wró ̋ yç ma∏ ̋ on -
k´. Jesz cze sto lat te mu ch∏o pa ki zwra ca -
li uwa g´ na to, co im si´ przy Êni ∏o w wi gi -
li´ Êw. Ka ta rzy ny, czy li w „Ka ta rzyn ki” (24 li -
sto pa da). Bia ∏a ku ra – pa nien ka; czar na ku -
ra – wdo wa. 

Ce ci lia Gat to Troc chi, opi su jàc sa ta -
nizm i czar nà ma gi´ we W∏o szech, pi -
sze: Czar na msza to je dy nie je den z wie lu ry -
tu a∏ów. Zwy kle za czy na si´ zna kiem krzy -
˝a le wà r´ kà i w od wró co nym po rzàd -
ku. Póê niej na st´ pu jà we zwa nia do sza ta -
na w czymÊ w ro dza ju po prze kr´ ca nej ∏a ci -
ny. Ja ko ofia r´ sk∏a da si´ kur cza ka lub czar -
nà ku r´.

W ser cu To ska nii w XIV w. trzy miej sco -
wo Êci – Ca stel li na, Rad da i Ga io le – za wià za -

∏y Li g´ Chian ti, przyj mu jàc za go d∏o czar ne -
go ko gu ta (gal lo ne ro) na ˝ó∏ tym tle. Rów -
nie˝ czar ny ko gut w srebr nym po lu trój kàt -

Brodata wersja czarnych chabo sfotografowanych na wystawie w Tokio

Czarna kura spotykana tu i ówdzie na
tajlandzkich podwórkach

Shin ku ro cha bo z wy sta wy w To kio (kwie cieƒ
2008 r.), praw dzi wa per ∏a wÊród ja poƒ skich
cha bo. Nie ste ty na d∏u gich no gach
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nej tar czy by∏ od zna kà Dy wi zjo nu 315 – wal -
czà ce go nad An glià w cza sie II woj ny Êwia to -
wej.

Ca∏ kiem nie daw no pra wnucz ka H. Sien -
kie wi cza opo wia da ∏a, ˝e: Gdy przy nie sio -
no cho re i wy czer pa ne dziec ko wiej -
skie, bab cia ka za ∏a je do brze od ̋ y wiaç. Za le -
ca ∏a jaj ka od czar nej ku ry. Ta czar na ku -
ra za wsze skut ko wa ∏a. I po noç do dzi siaj czy -
ni cu da, lecz nie u nas, ale na Da le -
kim Wscho dzie. Tam ho du jà ku ry ca∏ ko wi -
cie czar ne, któ rych czar ne mi´ so od po wied -
nio przy rzà dzo ne i po da ne „le czy” i po pra -
wia zdro wie. To sà w∏a Ênie wspo mnia ne ay -
am ce ma ni. 

Czar ne ku ry w daw nej li te ra tu rze
Czar no upie rzo ne ku ry o rów nie ciem -

nym ubar wie niu skó ry, nóg, grze bie -
nia czy dzwon ków zna ne sà od da wien daw -
na. Oto kil ka frag men tów z ró˝ nych êró de∏. 

W en cy klo pe dii chiƒ skiej, wy da nej w ro -
ku 1596, sta no wià cej jed nak zbiór ró˝ -
nych êró de∏, nie któ rych bar dzo sta ro daw -
nych, wy mie nia si´ a˝ sie dem ras, w∏à cza -
jàc w to tak zwa ne dziÊ ku ry krót ko no˝ -
ne oraz ku ry z czar ny mi pió ra mi i tej ̋ e bar -
wy ko Êç mi i mi´ sem – pi sa∏ wiel ki przy rod -
nik epo ki wik to riaƒ skiej, Ka rol Dar -
win. Ten ̋ e au tor w dzie le pt.: Zmien -
noÊç zwie rzàt i ro Êlin w sta nie udo mo wie -
nia wy mie nia m. in.: Ku ry czar ne. Ra sa in -
dyj ska; upie rze nie bia ∏e i jak by za bru dzo -
ne sa dza mi, skó ra i okost na czar ne. Ce -
chy te wy st´ pu jà tyl ko u sam ców. Na ko lej -
nej stro nie Dar win cy tu je: Aza ra pi szà -

cy pod ko niec ostat nie go stu le cia po da -
je, ˝e na te re nie cen tral nych ob sza -
rów Ame ry ki Po ∏u dnio wej, gdzie trud -
no by si´ spo dzie waç naj mniej szej dba ∏o -
Êci o drób, ho du jà ra s´ o czar nej skó -
rze i czar nych ko Êciach, uwa ̋ a nà za p∏od -
nà i da jà cà do bre mi´ so, na da jà ce si´ szcze -
gól nie dla cho rych. I jesz cze kil ka stron da -
lej za miesz cza ta ki oto tekst: Pan Lay -
ard oma wia zno wu pew nà ra s´ z Cej lo -
nu o skó rze, ko Êciach i dzwon kach bar -
wy czar nej, ale ze zwy k∏y mi pió ra mi, „któ -
rych nie mo˝ na le piej opi saç, jak przez po -
rów na nie ich z bia ∏y mi ku ra mi prze cià gni´ -
ty mi przez za bru dzo ny sa dzà ko min”.

O ku rach na zwa nych mu rzy na -

mi tak oto pi sa∏ pod ko niec XIX wie ku Pri -
byl’s: Ku ry mu rzy ny ma jà skó r´ na cie -
le i ko Êciach czar nà; grze bieƒ i klap ki ciem -
no fio le to we, te go˝ ko lo ru no gi i lÊnià -
ce czar ne opie rze nie, tyl ko oczy sà czer -
wo ne. Sà one wiel ko Êci kur kra jo -
wych. Grze bieƒ po je dyn czy lub po dwój -
ny, sto jà cy. Ra sa ta ma war toÊç tyl ko ja -
ko oso bli woÊç.

O mu rzy nach wspo mi na tak ̋ e K. Sta si -
nie wi czo wa (w 1909 r.). We d∏ug niej mu -
rzy ny czar ne (!) to: ma lut kie, zgrab ne, czar -
ne ku recz ki, pie rze u nich czar ne, tak -
˝e skó ra, mi´ so, ko Êci. Wi sio ry si no -wisz -
nio wo -czar ne, no gi czar ne, mi´ -
sa nikt jeÊç nie po tra fi.

Po dob nie o tych ku rach wy ra ̋ a∏ si´ na po -
czàt ku XX w. Jó zef Vic to ri ni: Sà to ku -
ry o skó rze i okost nej czar nej i czar -
nem upie rze niu, ma jà one mi´ so ciem -
ne, a z resz tà pod wzgl´ dem po sta wy, wiel -
ko Êci itp. sà one bar dzo po dob ne do na -
szych zwy k∏ych kur kra jo wych. Grze -
bieƒ pro sty, kul czy ki i dzwon ki Êred nio d∏u -
gie, no gi g∏ad kie – te wszyst kie cz´ Êci cia -
∏a sà wi Ênio wo -czar ne; dziób i no gi zaÊ czar -
no -sza re. Mi´ so mu rzyn ków jest nie smacz -
ne i pra wie nie ja dal ne. 

Z tym mi´ sem nie jest ca∏ kiem tak, jak pi -
sa∏ Vic to ri ni – jest wy bor ne i nie od bie -
ga sma ko wo od pie czy ste go z in -
nych ras. Sam to spraw dzi ∏em.

Czar ne mi´ so kur ucho dzi w nie któ -
rych cz´ Êciach Êwia ta na wet za przy -
smak, np. w In do ne zji, gdzie jest nie praw do -
po dob nie dro gie z po wo du ta jem nych w∏a -

Czarne domowe chabo z hodowli Immamura Yasutaka

Czarne japoƒskie chabo



Êci wo Êci. Tam, na Ja wie (wy spie i rze czy wi -
sto Êci), ho do wa ne sà ku ry o na zwie ay am 
ce ma ni.

Ich po ja wie nie si´ w Eu ro pie to jak rzu co -
ne przez Eris jab∏ ko. Eris w mi to lo gii grec -
kiej by ∏a bo gi nià nie zgo dy i k∏ót ni. 
By ∏a sio strà i to wa rzysz kà bo ga woj ny, Are -
sa. Nieza pro szo na na we se le Pe leu sa i Te ty -
dy, rzu ci ∏a mi´ dzy bo gi nie jab∏ ko z na pi -
sem „dla naj pi´k niej szej”, co sta ∏o si´ przy -
czy nà spo ru mi´ dzy He rà, Ate nà, Afro dy -
tà i w na st´p stwie wy wo ∏a ∏o woj n´ tro jaƒ -
skà. Jab∏ ko w po sta ci za dzi wia jà co czar -
nych kur rzu ci∏ w 1998 ro ku Jan Ste ve -
rink. Od te go cza su wo kó∏ tej ra sy to -
czà si´ dys ku sje i po le mi ki, two rzo -
ne sà wzor ce, szu ka si´ wy ja Ênieƒ ge ne tycz -
nych. Po Êwi´ co no jej kil ka ar ty ku ∏ów w spe -
cja li stycz nych cza so pi smach za gra nicz -
nych. I mnie ra sa ta za cie ka wi ∏a. 

Naj czar niej sza z czar nych 
– ay am ce ma ni

Jest to nie wàt pli wie naj czar niej sza ku -
ra na Êwie cie. Ople cio na ta jem ni czà au -
rà, mrocz nym po cho dze niem, nie zwy k∏y -
mi w∏a Êci wo Êcia mi.

Na zwa
W t∏u ma cze niu z j´ zy ka in do ne zyj skie -

go „ay am” zna czy ku ra, a „ce ma ni” to na -
zwa wio ski w cen tral nej Ja wie ko ∏o mia -
sta So lo. I tu za czy na si´ pro blem, jak po -
praw nie wy ma wiaç na zw´ ra sy. Je Êli z po j´ -
ciem ay am nie ma k∏o po tu, 
to z ce ma ni – tak. Jed ni „c” wy ma wia -
jà jak „k” (ke ma ni), in ni jak „s” (se ma -
ni), a resz ta jak „c” (ce ma ni). Ró˝ no ra -
koÊç wy mo wy wy st´ pu je nie tyl ko w Pol -
sce. Mo im zda niem war to za cho waç ory gi -
nal ne brzmie nie, wy st´ pu jà ce w In do ne -
zji. Ko lej ne kwe stie: czy sto so waç pe∏ -
nà dwu cz∏o no wà na zw´, czy po je dyn -
czà? Czy spo lsz czo nà, czy nie? Czy pol ska na -
zwa – ku ra ce maƒ ska – jest uza sad nio -
na? A mo ̋ e ce man ka? Tak jak zie lo no nó˝ -
ka? Przy znam, ˝e nie za sta na wia ∏em si´ g∏´ -
biej nad pra wi d∏o wo Êcià na zwy tej ra sy. Do -
pie ro w trak cie pi sa nia ar ty ku ∏u po ja -
wi∏ si´ dy le mat. 

Od twa rza nie ra sy
Ku ry czar ne z czar nà skó rà i mi´ Ênia mi zna -

ne by ∏y ju˝ w XVI wie ku (Dar win). Na to -
miast ra sa ay am ce ma ni po raz pierw szy zo -
sta ∏a opi sa na przez ho len der skich ko lo ni za to -

Czarna odmiana satsumadori

Portret sumatry o cygaƒskiej twarzy z hodowli Czecha, Jurija Kafki

Stadko la fl¯che z hodowli Petera Feriencika



rów w 1920 r. Za pio nie ra ho dow li tej ra -
sy uwa ̋ a si´ po sia da cza ziem skie go, Tjo kro -
mi har djo z Gra ba gu Ma ge lang w cen tral nej Ja -
wie. Obec ny wy glàd ay am ce na -
mi, i to ˝e mo˝ na je dzi siaj po dzi wiaç, na le -
˝y za wdzi´ czaç w∏a Ênie je mu. To on by∏ jed -
nym z wa˝ niej szych ho dow ców w In do ne -
zji, gdy ta by ∏a jesz cze ko lo nià ho len der -
skà. By ura to waç t´ cie ka wà ku r´ od za g∏a -
dy i ca∏ ko wi te go za po mnie nia, ju˝ wte -
dy skrzy ̋ o wa∏ nie licz ne ory gi nal ne ay am ce -
ma ni z lo kal nà ra sà ay am ke du, da jàc po czà -
tek ay am ke du ce ma ni, for mie zna -
nej do dziÊ. Je go sy no wie (Go ena wan Wis bi -
so no i Bam bang Ira wan) kon ty nu owa li pra -
c´ oj ca, two rzàc du ̋ à fer m´ (Ca kra Farms).

W opi sie ra sy nie mo˝ na po mi nàç wnio -
sków sa me go Ja na Ste ve rin ka. Na pod sta -
wie zgro ma dzo nych in for ma cji sà -
dzi on, ˝e ku ry ay am ce ma ni po cho dzà z Su -
ma try, gdzie do tej po ry praw do po dob -
nie eg zy stu je dzi ka for ma czar ne go ku ra ban -
ki wa. W prze ci wieƒ stwie do in -
nych ras o czar nym upie rze niu, ay am ce ma -
ni wy wo dzà si´ bez po Êred nio od tej for -
my dzi kiej. Âwiad czyç mo ̋ e o tym bu do -
wa pta ka, zbli ̋ o na bar dziej do dzi kie go ku -
ra d˝un gli ni˝ do form me la ni stycz nych, ja -
kie przed sta wia jà ra sy su ma tra czy je dwa bi -
sta. Nie wia do mo, czy ta mu ta cja na stà pi -
∏a u pta ków udo mo wio nych, czy fak tycz -
nie wzi´ ∏a po czà tek od dzi kie go ku ra d˝un -
gli. Je Êli po czà tek te go ty pu pta kom da∏ dzi -
ki przo dek, ozna cza to, ˝e In do ne zja jest ko -
leb kà wszyst kich kur no szà cych zna mio -
na me la ni zmu, a sa me ay am ce ma ni ode gra -
∏y w tym zna czà cà ro l´. Z ana li zy ma te ria -
∏ów êró d∏o wych wy ni ka, ˝e rze czy wi -
Êcie w in do ne zyj skiej d˝un gli ˝y jà i suk ce syw -
nie si´ roz mna ̋ a jà czar ne ku -
ry, ale sà to... zdzi cza ∏e su ma try. Czy te ku -
ry mia∏ na my Êli J. Ste ve rink? 

Ay am ke du, na wet bez do miesz ki ra sy u˝yt -
ko wej ty pu au stra lorp, jest ku rà o znacz -
nych wa lo rach nie Ênych, jak i mi´ snych. Ay -
am ce ma ni nie prze ja wia jà ta -
kich cech, w zwiàz ku z tym ˝e (byç mo -
˝e) obie te ra sy po cho dzà z ró˝ nych re jo -
nów In do ne zji i w za sa dzie ze tkn´ ∏y si´ ze so -
bà sto sun ko wo nie daw no. Po pu la cja „naj czyst -
szych” ay am ce ma ni naj praw do po dob -
niej wcià˝ ist nie je w cen tral nej Ja wie, gdy˝ za -
wsze czar ne kur cza ki by ∏y tam wy so ko ce nio -
ne wÊród au to chto nów ze wzgl´ du na swo -
je uzdra wia jà ce i ma gicz ne w∏a Êci wo Êci. 

We d∏ug opi sów J. Ste ve rin ka wspó∏ cze -

sne ay am ce ma ni ho do wa ne sà w In do ne -
zji przez kil ku mi ∏o Êni ków. Jed -
nym z nich jest Mah mud miesz ka jà cy w ma -
∏ym mia stecz ku Be ji. Oczy wi Êcie krzy ̋ ów -
ki tych pta ków bie ga jà wol no po wie lu po -
dwó rzach in do ne zyj skich i spo ra dycz nie tra -
fia jà si´ oka zy w czy stej po sta ci. Naj cz´ -
Êciej spo ty ka ne sà w in do ne zyj skich obej -
Êciach „no we” ra so we ay am ke du ze swo -
imi ja skra wo czer wo ny mi grze bie nia mi, któ -
re uzy ska ∏y w spad ku po au stra lor pach. Jed -
nak na wet po tych pta kach tra fia jà si´ od cza -
su do cza su osob ni ki nie tyl ko czar no upie -
rzo ne, ale i o czar nej skó rze i przy dat -
kach g∏o wo wych, co Êwiad czyç mo ̋ e o po -
wià za niach w prze sz∏o Êci ay am ke du z ay -
am ce ma ni. Mo˝ na tak ̋ e przy pusz -
czaç, i˝ ay am ce ma ni sà po pro stu me la ni -
stycz nà wer sjà ke du, tak jak si´ to zda -
rza w przy pad ku ame ry kaƒ skie go dzi kie -
go ko ta – ja gu ara.

Po mi mo se lek cji, któ ra ogra ni cza si´ je dy -
nie do ubar wie nia, spo ro pta ków po sia -
da wa dy w po sta ci bia ∏e go j´ zy ka, pod nie bie -
nia czy prze bar wieƒ piór na ple cach i grzy -
wie. Ta kie pta ki na zy wa ne sà wów czas ke -
du ha lus. Znacz na cz´Êç jed nak jest czy -
sto czar na, ∏àcz nie ze skó rà, mi´ sem i grze -
bie niem. Czar ne ku ry z Be ji sà okrop nie dro -
gie. Ich ce ny oscy lu jà od 10 USD do po -
nad 100 USD. Oczy wi Êcie ku ry sà ku po wa -
ne za miej sco wà wa lu tà. Dla zo bra zo wa -
nia wiel ko Êci, kwo t´ po da ∏em w do la -
rach ame ry kaƒ skich To jest mnó stwo pie ni´ -
dzy w kra ju, gdzie Êred ni mie si´cz ny za ro -
bek wy no si oko ∏o 100 USD. Pta ki z prze bar -
wie nia mi sà du ̋ o taƒ sze. Han dla rze li czà -
cy na szyb ki za ro bek roz prze strze nia -
jà je po ca ∏ej In do ne zji. Po wo dem te -
go jest wia ra tam tej szych miesz kaƒ -
ców w ma gicz nà moc i w∏a Êci wo Êci lecz ni -
cze oraz uzdra wia jà ce, ja kie ma jà po sia -
daç czar ne ay am ce ma ni. 

Mi mo wy so kiej kwo ty, ja kà ho dow -
cy z Be ji mo gà do staç za czar ne ku ry, uzy ska -
nie du ̋ ej licz by „czy stych” pi sklàt ay am ce -
ma ni nie jest ∏a twe. G∏ów ny po wód to ho -
dow la w bli skim po kre wieƒ stwie (in bre -
eding). Wy l´ go woÊç z za p∏od nio -
nych jaj w in ku ba to rach do cho dzi za le d -
wie do 40%. Tro ch´ lep sze re zul ta ty da jà l´ -
gi na tu ral ne, a i tak spo ra cz´Êç pta ków po -
sia da zde for mo wa ne pió ra lub ich ca∏ ko wi -
ty brak. Oprócz praw dzi wych ho dow -
ców, zwy kli rol ni cy nie przej mu -
jà si´ tym zbyt nio, gdy˝ za ta kie zde for mo -
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Peruwiaƒski kogut bojowy o cygaƒskiej twarzy

Portret koguta czarnych hiszpanek



Wzo rzec ay am ce ma ni
Na pod sta wie stan dar dów nie miec kich i ho len der skich oraz w∏a snych prze my Êleƒ ze sta wi ∏em wzo rzec ay am ce ma ni. Wszel kie ce -

chy za war te we wzor cu po rów ny wa ne sà do kur ra sy le ghorn, w myÊl so kra te sow skiej za sa dy, ˝e ka˝ de po rów na nie od nie sio -
ne jest za wsze do cze goÊ ist nie jà ce go i naj bar dziej zna ne go.  

Za mia rem ka˝ de go ho dow cy jest dà ̋ e nie do wy ho do wa nia kur jak naj bar dziej od po wia da jà cych wzor co wi. A za tem, jak ta kie ku -
ry uzy skaç? O! Spra wa nie jest pro sta. Trze ba – przede wszyst kim – co nie co wie dzieç o ich za ∏o ̋ e niach ge ne tycz nych, szcze gól -
nie w od nie sie niu do czar ne go ubar wie nia.

Po cho dze nie Su ma tra i Ja wa. Od 1998 ro ku sà ho do wa ne w Ho lan dii. W Pol sce od 2006 r.
Cha rak te ry sty ka Ku ry ty pu lek kie go. Ru chli we, z ozna ka mi kur bo jo wych. Zno szà ce oko ∏o 150 jaj rocz nie o ja sno kre mo -

wej sko rup ce. Ma sa ja ja wy l´ go we go 45 g.
Ma sa cia ∏a (kg) Rocz ne go ko gu ta: 2,0, ku ry: 1,5 

Ko gu ta po wy ̋ ej ro ku: 2,5, ku ry: 2,0 
WW – ni˝ sza ma sa cia ∏a.

Ob ràcz ka Ko gut – 18, ku ra – 16.
(Êred ni ca w mm) 

Ce chy ra so we ko gu ta

G∏o wa Âred niej wiel ko Êci, w od nie sie niu do tu ∏o wia wy da je si´ du ̋ a, czar na.
WW – nie pro por cjo nal nie ma ∏a.

Dziób Sil ny, do brze wy gi´ ty, czar ny.
WW – z prze bar wie nia mi. 

Grze bieƒ Po je dyn czy, list ko wy, du ̋ y, z 4-6 z´ ba mi, mi´ si sty, czar ny.
WW – po chy lo ny.
WD – czer wo ny.

Za usz ni ce Ma ∏e, czar ne.
WW – z prze bar wie nia mi.

Dzwon ki Âred niej wiel ko Êci, za okrà glo ne, czar ne.
WW – z prze bar wie nia mi. 

Po licz ki G∏ad kie, czar ne.
WW – ja sne.

Oczy Du ̋ e, b∏ysz czà ce, ˝y we, ciem no brà zo we lub brà zo wo -czar ne.
WW – czer wo ne.

Tu ∏ów Âred nio d∏u gi, smu k∏y, w prze dzie nie co szer szy, pod nie sio ny. 
WW – krót ki. 

Grzbiet Âred nio d∏u gi, p∏a ski, w kie run ku ty ∏u opa da jà cy. 
WW – krót ki.

PierÊ Pe∏ na, za okrà glo na, wy so ko no szo na.
WW – wà ska, za pad ni´ ta.

Brzuch S∏a bo wy ra ̋ o ny. 
WW – wy dat ny, ob wi s∏y.

Szy ja D∏u ga i moc na, pió ra grzy wy do cho dzà a˝ do ra mion.
WW – krót ka.

Ra mio na Sze ro kie i ob ∏e.
WW – wà skie.

Skrzy d∏a D∏u gie i moc ne, wy so ko no szo ne, Êci Êle przy le ga jà ce, rów no le gle no szo ne do tu ∏o wia. 
WW – zwi sa jà ce.

Ogon Sto sun ko wo wy so ko no szo ny, nie zbyt bo ga ty, sier py Êred nio d∏u gie, twar de i wà skie. 
WW – ob wi s∏y.

No gi Pal ce D∏u gie, sil ne, do brze roz war te, czar ne ∏àcz nie z pa zu ra mi.
WW – krót kie. 
WD – ja sne.

Sto py D∏u gie, de li kat ne ko Êci, g∏ad kie, czar ne. 
WW – z prze bar wie nia mi.
WD – ja sne.

Uda Âred nio d∏u gie, sil ne, z do brze przy le ga jà cym upie rze niem.
WW – krót kie.

Upie rze nie Bar dzo twar de, wà skie, do k∏ad nie przy le ga jà ce, z ma ∏à ilo Êcià piór pu cho wych. 
WW – mi´k kie, luê ne.
WD – go ∏e miej sca.

Ce chy ra so we ku ry

Od po wia da jà ko gu to wi po za ce cha mi sam czy mi. Tu ∏ów jest mniej pod nie sio ny. Zna ki na g∏o wie sà jesz -
cze in ten syw niej sze ni˝ u ko gu ta.

Od mia ny barw ne Wy st´ pu jà tyl ko w czar nej bar wie. Czar ne ubar wie nie jest czy ste, g∏´ bo kiej czer ni, z wy raê nie zie lo -
nym po ∏y skiem.

Ozna cze nia WW – wiel kie wa dy; WD – wa dy dys kwa li fi ku jà ce.

Wzo rzec ma cha rak ter tym cza so wy i pew nie wy ma ga uzu pe∏ nieƒ oraz zmian.
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wa ne pta ki mo˝ na osià gnàç na wet jesz -
cze ko rzyst niej sze kwo ty. Nie bra ku -
je na nie ama to rów wie rzà cych w ich cu -
dow ne, nad przy ro dzo ne w∏a Êci wo Êci.

Po czàt ki ay am ce ma ni w Eu ro pie
Ra sa ta po ja wi ∏a si´ w Eu ro pie sto sun ko -

wo nie daw no dzi´ ki ho len der skie mu spe cja -
li Êcie od dro biu, Ja no wi Ste ve rin ko wi, któ -
ry w la tach 1998-2000 kil ka krot nie od wie -
dza∏ In do ne zj´ i stam tàd przy wo zi∏ ja -
ja do Ho lan dii. Z pierw szych pod ∏o ̋ o -
nych 20 jaj w 1998 r. wy l´ g∏a si´ tyl ko jed -
na kur ka. Rok póê niej, z dru gie go stycz nio -
we go l´ gu, wy klu∏ si´ tyl ko je den ko gu -
cik. Z   trze cie go na ∏o ̋ e nia we wrze -
Êniu 1999 r. przy sz∏y na Êwiat 2 kur ki i 2 ko -
gu ci ki. To wszyst ko.

Jan Ste ve rink bar dzo za in te re so wa∏ si´ ty -
mi – mniej wi´ cej – ory gi nal ny mi ay am ce -
ma ni i po sta no wi∏ przed sta wiç je w Ho lan -
dii ja ko pta ki wy sta wo we. Opra co wa no na -
wet wst´p ny wzo rzec dla tej ra sy, jed -
nak by∏ on sto sun ko wo ubo gi, gdy˝ opie -
ra∏ si´ na bar dzo skà pych in for ma cjach, do -
st´p nych w In do ne zji, a za war tych w ksià˝ -
ce au tor stwa Frans’a Siu dro.

Zda niem J. Ste ve rin ka obec nie w Eu ro -
pie na le ̋ a ∏o by ho do waç ay am ce ma ni w for -

mie jak naj bar dziej zbli ̋ o nej do ory gi na -
∏u. To jest ra sa azja tyc ka, co ozna cza, ˝e po -
win na si´ wy ró˝ niaç d∏u˝ szy mi no ga mi i mu -
sku lar nà bu do wà cia ∏a. Oprócz tych kry te -
riów jest jesz cze jed no, naj wa˝ niej sze – czar -
ne ubar wie nie wszyst kich wi docz nych cz´ -
Êci cia ∏a. Se lek cja za wsze mu si si´ od by -
waç pod kà tem dà ̋ e nia do ide al ne go me la ni -
zmu u tej ra sy kur. Ra dzi∏ on tak ̋ e, by w ce -
lu wy eli mi no wa nia ho dow li w bli skim po kre -
wieƒ stwie, krzy ̋ o waç ay am ce ma ni z naj bar -
dziej zbli ̋ o nà ra sà, czy li su ma trà bàdê z ku ra -
mi ra sy ar deƒ skiej. Su ge stie Ste ve rin ka po -
skut ko wa ∏y. Kil ku ho dow ców w Niem -
czech, Ho lan dii i Bel gii do ko na ∏o ta kich sko -
ja rzeƒ, ale czy przy nio s∏y spo dzie wa ne efek -
ty? Po sta ram si´ – cho cia˝ cz´ Êcio wo – wy ja -
Êniç to na pod sta wie wy glà du ay am ce ma -
ni ho do wa nych w Pol sce.

Ay am ce ma ni w Pol sce
Znam kil ku pol skich ho dow ców roz mna -

˝a jà cych ay am ce ma ni. Ku ry Syl we stra Gac -
ka i mo je po cho dzà z ho dow li Pe te ra Fer jen -
ci ka z Bra ty s∏a wy, któ ry stad ko 
za ro do we za ku pi∏ w Niem czech. W obu po -
pu la cjach po ja wia jà si´ ku ry z prze bar wie nia -
mi, szcze gól nie w grzy wie i sio dle ko gu -
tów. Mo ̋ e (ale nie mu si) to Êwiad -

czyç o tym, ˝e ho dow ca nie miec ki prze krzy -
˝o wa∏ je z ku ra mi ar deƒ ski mi. W czerw cu te -
go ro ku S. Ga cek po da ro wa∏ mi wy so kiej ja -
ko Êci par k´. Je dy nym uchy bie niem jest lek -
ko po chy lo ny grze bieƒ ko gu ta, po -
za tym wszyst ko pra wie zgod ne ze stan dar -
dem. Mo ich ay am ce ma ni w tym ro -
ku nie roz mna ̋ a ∏em, gdy˝ po zi mie u nie któ -
rych (szcze gól nie ko gu tów) po ja wi ∏a si´ ku la -
wi zna. Po czàt ko wo sà dzi ∏em, ˝e mo -
˝e to byç sku tek ja kiejÊ cho ro by, np. sal mo -
nel lo zy, lecz wy ni ki ba daƒ wy klu czy ∏y ja kà -
kol wiek cho ro b´, a po za tym in ne ku -
ry nie wy ka zy wa ∏y ˝ad nych ob ja wów. Po dej -
rze wa ∏em de fekt ge ne tycz ny. Lecz su ge -
stie S. Gac ka, wska zu jà ce na nie do bór wi ta -
mi ny D i wi´k sze za po trze bo wa nie tej ra -
sy na cie p∏o, mo gà w przy sz∏o Êci roz wià -
zaç mój pro blem z ty mi ku ra mi. 

Krzysz tof Ku biak za ku pi∏ ay am ce ma -
ni w Bel gii. Oglà da ∏em je go stad ko i obaj by -
li Êmy zgod ni, ˝e je go ku ry sà wy raê nie w ty -
pie su ma try. Po da ro wa∏ mi kil ka ja jek, z któ -
rych wy l´ g∏o si´ 5 kur czàt. Wi´k szoÊç ko gut -
ków, co te˝ jest cha rak te ry stycz ne dla tej ra -
sy.

W ubie g∏ym ro ku pod czas war szaw -
skiej wy sta wy dro biu pre zen to wa ne by ∏y pi´k -
ne i wy so ko oce nio ne ay am ce ma ni po cho dzà -

Ayam cemani z wystawy w Lipsku. Fot. Pawe∏ S∏omczyƒski
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ce z ho dow li Le ona Ta ra se wi cza. Nie ste -
ty, nie znam po cho dze nia ro dzi ców tych kur.

Tak czy owak pew nie wszyst kie ay am ce -
ma ni ho do wa ne w Pol sce po cho dzà od kil -
ku kur J. Ste ve rink. Dla cze go si´ nie co ró˝ -
nià? Nie wàt pli wie „po dro dze” w ró˝ -
nych ho dow lach do ko na no krzy ̋ o waƒ. Pew -
nie rów nie˝ dla te go, ˝e – cho cia˝ wy wo -
dzà si´ z cho wu wsob ne go – nie mal w ka˝ -
dym po ko le niu mo g∏y po ja -
wiç si´ mniej lub bar dziej wi docz ne mu ta -
cje punk to we, któ re sub tel nie kszta∏ tu -
jà ich fe no ty py. 

Aby nadaç kon kret ny nurt ho dow li 
ay am ce ma ni w kra ju, po trzeb ny jest 
ja kiÊ wzo rzec s∏u ̋ à cy ja ko od nie sie nie. 

Ge ne ty ka ubar wie nia ay am ce ma ni
O czar nym ubar wie niu kur ra sy ay am ce -

ma ni de cy du je kil ka ge nów, któ re do tej po -
ry zo sta ∏y roz po zna ne. Oto naj wa˝ niej sze:

W+ – (whi te) – do mi nu jà cy, wy wo ∏u jà -
cy bia ∏e ubar wie nie sto py. 

id+ – (der mal -black pig ment) – re ce syw -
ny, sprz´ ̋ o ny z p∏cià, od po wie dzial -
ny za obec noÊç me la ni ny w skó rze w∏a Êci -
wej.

Fm – (fi bro me la no sis) – do mi nu jà cy, ak ty -
wa tor me la ni stycz nej pig men ta cji tkan -
ki ∏àcz nej.

C+ – (ca lo ur) – do mi nu jà cy, ak ty wa -
tor two rze nia zia ren pig men tu.

E – (exten ded black) – do mi nu jà cy, po wo -
du je czar ne ubar wie nie piór.

Ml – (me la ni sed) – do mi nu jà cy, wy wo ∏u jà -
cy rów nie˝ czar ne ubar wie nie piór.

Wy mie nio ne ge ny de cy du jà o two rze -
niu okre Êlo nych barw, g∏ów nie czar -
nej. By po znaç ich me cha nizm dzia ∏a nia, na -
le ̋ y wska zaç, na ja kie par tie skó ry od dzia ∏y -
wa jà oraz na któ re bar wy ma jà wp∏yw. 

Barw ni ki i bar wy
WÊród barw ni ków pig men to wych, wy st´ -

pu jà cych w skó rze kur oraz w two -
rach z niej po cho dzà cych, g∏ów nie w pió -
rach, ale tak ̋ e w przy dat kach g∏o wo -
wych, wy ró˝ nia si´ dwie za sad ni cze gru -
py: me la ni ny i li po chro my (ry su nek 1).

Me la ni ny, wy ka zu jà ce za bar wie nie czer -
wo no brà zo we i ˝ó∏ to brà zo we, no szà na -
zw´ pha eome la nin, na to miast ciem no bru nat -
ne, sza re i czar ne zna ne sà ja ko eu me la ni -
ny. Me la ni na jest z∏o ̋ o nym zwiàz kiem bia∏ ko -
wym, któ ry mo ̋ e wy st´ po waç w skó -
rze w∏a Êci wej, w ka˝ dej z dwóch warstw na -

skór ka lub we wszyst kich trzech war -
stwach jed no cze Ênie. Ziar na pig men tu wy -
twa rza jà spe cjal ne ko mór ki na zwa ne me la no -
fo ra mi. Ma jà one prze wa˝ nie d∏u gie wy pust -
ki, któ re mo gà byç roz ga ∏´ zio ne. Ko mór -
ki te po sia da jà cz´ sto wi´ cej ni˝ jed no jà -
dro. W pió rach czar nych ziar na pig men -
tu ma jà kszta∏t pr´ ci ków ró˝ nià cych si´ nie -
wie le roz mia ra mi; wiel koÊç ich wa -
ha si´ od 0,5 do 1,3 mi kro na.

Li po chro my sà to barw ni ki t∏usz czo -
we wy ka zu jà ce za bar wie nie: ˝ó∏ te, ˝ó∏ to -
czer wo ne i czer wo ne. Ksan to fil (je den z wie -
lu barw ni ków li po chro mo wych) w skó -
rze wy st´ pu je w for mie gra nu lek po ∏à czo -
nych z nie wiel kà ilo Êcià t∏usz czu. Stàd cz´ -
sto bar wy li po chro mo we okre Êla si´ ja -
ko t∏usz czo we. Ksan to fil mo ̋ e byç obec -
ny w obu war stwach na skór ka lub tyl -
ko w war stwie zro go wa cia ∏ej.

Ist nie je jesz cze in ny spo sób po wsta wa -
nia barw po le ga jà cy na zja wi skach optycz -
nych za cho dzà cych w pió rach kur. Po nie -
wa˝ uzy ska ne tym spo so bem wra ̋ e -
nia barw ne zwià za ne sà Êci Êle ze spe cy ficz -
nà struk tu rà mi kro sko po wà piór, to -
te˝ w ten spo sób po wsta ∏e bar wy okre -
Êla si´ ja ko bar wy struk tu ral ne.

U ay am ce ma ni nie tyl ko pió -
ra, dziób i sko ki sà czar ne, lecz na do da -
tek skó ra na ca ∏ym cie le. Rów nie˝ grze -
bieƒ, po licz ki i dzwon ki sà czar ne. Czar -

ne ubar wie nie po sia da jà os∏on ki mi´ Êni i ner -
wów, czar ne sà te˝ Êci´ gna i Êcian ki na -
czyƒ krwio no Ênych (nie krew), opo na mi´k -
ka i twar da mó zgo wia. W p∏u cach wy st´ pu -
jà tyl ko nie wiel kie pla my czar nej bar -
wy, lecz oskrze la i wor ki po wietrz ne sà pig -
men to wa ne. B∏o ny okost na i ochrz´st -
na sà moc no pig men to wa ne. Go na dy za wie -
ra jà du ̋ o me la ni ny. Czar na jest te˝ tkan -
ka ∏àcz na. Na to miast nie sà pig men to wa ne wà -
tro ba i ser ce. Ten typ pig men ta cji okre Êla si´ ja -
ko me zo der mal ny, w od ró˝ nie niu od der mal -
nej me la ni ny.

Czar na bar wa skó ry
Skó ra kur sk∏a da si´ z dwóch warstw: sto -

sun ko wo cien kiej ze wn´trz nej, no szà cej na -
zw´ na skór ka (epi der mis), po cho dze nia ek to -
der mal ne go i pod nià le ̋ à cej grub szej we -
wn´trz nej war stwy, zwa nej skó rà w∏a Êci -
wà (der mis), po cho dze nia me zo der mal ne -
go. Na skó rek sk∏a da si´ z dwóch warstw: zro -
go wa cia ∏ej i roz rod czej (twór czej, Mal pi ghie -
go). W skó rze w∏a Êci wej wy ró˝ niç mo˝ -
na zwar tà, w∏ók ni sto -∏àcz no t kan ko wà war -
stw´ po wierzch nio wà i g∏´ biej le ̋ à cà war -
stw´ pod skór nà (ry su nek 2).

Po wsta nie hi per me la ni zmu ay am ce -
ma ni jest spo wo do wa ne przez ak ty wa -
tor ko mó rek pig men to wych, któ ry zo -
sta∏ na zwa ny przez F. Hut ta fi bro me la no -
sis, by pod kre Êliç fakt, ˝e gen po wo du je pig -

Pigmentowa Strukturalna

B A R W A

Lipochromowa Melaninowa

Ksantofil
Phaeomelanina

(czerwonobràzowa, ˝ó∏tobràzowa)

Eumelanina
(czarna, szara, ciemnobrunatna)

Rys. 1. Rodzaje barw u kur

Naskórek Epidermis
BUDOWA SKÓRY KURY

Warstwa zrogowacia∏a

Warstwa rozrodcza

Skóra w∏aÊciwa Dermis

Warstwa powierzchniowa

Warstwa podskórna

Rys. 2. Budowa skóry kury
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men ta cj´ tkan ki ∏àcz nej. Dzie dzi cze -
nie ciem ne go fe no ty pu skó ry wy wo ∏u -
je gen Fm (fi bro me la no sis), jak rów -
nie˝ zwià za ny z p∏cià re ce syw -
ny gen id+. Tak ̋ e gen E, wa run ku jà cy czar -
ne upie rze nie, wp∏y wa w ja kiÊ spo -
sób na me la ni n´ w skó rze.

Wy da je si´, ˝e wszyst kie ge ny u ay am ce -
ma ni, któ re de cy du jà o bar wie skó ry, wy wie -
ra jà na ca ∏à skó r´ ogól ny wp∏yw, nie ogra ni -
cza jàc si´ tyl ko do okre Êlo nych oko lic cia -
∏a, a wi´c rzu tu jà na czar ny ko lor przy dat -
ków g∏o wo wych (grze bie nia, za usz -
nic, dzwon ków, po licz ków).

Czar nà bar w´ sko ków i dzio -
ba kur ra sy ay am ce ma ni spra wia in te rak -
cja dwóch ge nów id+ i W+. Gen W+ od po -
wia da za bia ∏à skó r´ i jest do mi nu jà cy. Na to -
miast je go al lel w wa run ku je ˝ó∏ te ubar wie -
nie skó ry i jest re ce syw ny w sto sun ku do bia -
∏e go. Te ge ny od dzia ∏y wa jà na epi der -
m´ (war stw´ ze wn´trz nà skó ry). F. Jef -
frey (1977) do wiód∏, ˝e czar nà bar w´ sto -
py kur po wo du je obec noÊç w ze sta wie ho -
mo zy go tycz nym dwóch par ge -
nów id+id+ W+W+. To uza sad nie nie ró˝ -
ni si´ nie co od po da ne go znacz nie wcze -
Êniej przez F. Hut ta.

Obec noÊç me la ni ny w skó rze w∏a Êci -
wej po wo du je wspo mnia ny gen id+, za rów -
no u ho mo zy got, jak i u he te ro zy got. Do mi -
nu jà cy al lel Id (in hi bi tor der mal nej me la ni -
ny) praw do po dob nie nie kom plet nie do mi -
nu je.

Obec noÊç me la ni ny w skó rze w∏a Êci -
wej pod wp∏y wem id+ jest zu pe∏ nie nie za le˝ -
na od dzia ∏a nia ge nów wy wo ∏u jà cych obec -
noÊç me la ni ny w na skór ku i w pió rach, któ -
re z nie go po wsta jà. Gen ten wp∏y wa tak -
˝e na czar nà bar w´ t´ czów ki oka.

Ay am ce ma ni ma jà me la ni n´ nie tyl -
ko w na skór ku, lecz tak ̋ e w le ̋ à cej po ni -
˝ej war stwie skó ry w∏a Êci wej. Ich sko ki prze -
sy ca g´ sty osad me la ni ny w skó rze w∏a Êci -
wej, jak rów nie˝ w na skór ku.

Czar na bar wa upie rze nia ay am ce ma ni
Pió ra kur ró˝ nià si´ mi´ dzy so bà kon struk -

cjà, wiel ko Êcià i funk cjà. Bu do wa piór de cy -
du je o ich prze zna cze niu. Pió ra dzie -
là si´ na kon tu ro we, pu cho we, pó∏ pu cho -
we, nit ko wa te, szcze ci no wa te i p´ dzel ko wa -
te. Dla uprosz cze nia na ry sun ku 3 po mi ni´ -
to pió ra o mniej szym zna cze niu w wi zu al -
nym od bio rze ubar wie nia kur (ry su nek 3).

Czar no skó re ay am ce ma ni ce chu je rów -

nie˝ czar ne ubar wie nie wszyst kich ro dza -
jów piór. Jed nak ̋ e ich krzy ̋ ów ki z in nej bar -
wy ku ra mi po ka za ∏y, ˝e po tom stwo mo -
˝e mieç ina czej ubar wio ne pió ra, ale (za dzi -
wia jà ce?) te˝ czar nà skó r´. Do wo -
dzi to, i˝ ce cha ta jest ca∏ ko wi cie nie za le˝ -

na od ge nów wa run ku jà cych bar w´ upie -
rze nia. W two rze niu czar ne go ubar wie -
nia piór ay am ce ma ni de cy du je kil ka ge -
nów.

Do mi nu jà cy al lel C+, na zy wa ny ak ty wa -
to rem chro mo ge nu, jest pod sta wo wym al -

Konturowe Puchowe

PIÓRA

Kryjàce Du˝e pióra konturowe

Rys. 3. Rodzaje piór

Sterówki

Lotki

Kurka kurokashiwa z hodowli Stanis∏awa Roszkowskiego

Porównanie twarzy m∏odego koguta liliputa z ciemnà twarzà (wisienki) z barwà „normalnà”
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le lem, któ ry umo˝ li wia two rze nie zia -
ren pig men tu, a tym sa mym wy stà pie nie ja -
kie go kol wiek pig men tu w upie rze niu. Z te -
go wy ni ka, ˝e ay am ce ma ni mu szà mieç ho -
mo zy go tycz ne za ∏o ̋ e nia C+C+. Ay am ce -
ma ni, ma jà ce pe∏ nà czar nà pig men ta cj´, po -
sia da jà tak ̋ e gen E, któ ry po zwa la na roz -
prze strze nie nie si´ czar nej bar -
wy na wszyst kie par tie upie rze nia.

Do mi nu jà cy al lel E w ho mo zy go tycz -
nej kon sty tu cji EE jest no si cie lem jed no li te -
go czar ne go za bar wie nia piór. Czar -
ne sà tak ̋ e he te ro zy go tycz ne ay am ce ma -
ni Ee+, ale u nie któ rych z nich, zw∏asz -
cza u ko gu tów, wy st´ pu jà w jed no li -
cie czar nym za bar wie niu po je dyn cze pió -
ra in nej bar wy. Ten do mi nu jà cy al -
lel obok piór wp∏y wa tak ̋ e na czar ne za -
bar wie nie sto py.

Do mi nu jà cy al lel Ml w ho mo zy go tycz -
nym ze sta wie MlMl jest no si cie lem in ne -
go ty pu jed no li te go czar ne go ubar wie -
nia, któ re si´ ró˝ ni od wy wo ∏a ne go al le -
lem E ja Êniej szym ubar wie niem sto -
py, a cz´ sto tak ̋ e cz´ Êcio wo ja Êniej -
szà pod Êció∏ kà, szcze gól nie u ko gu -
tów. Dal sza ró˝ ni ca prze ja wia si´ rów -
nie˝ w tym, ˝e ku ry z he te ro zy go tycz ny -
mi za ∏o ̋ e nia mi Mlml+ nie sà ca ∏e czar -
ne, ale ma jà czar ny pig ment wy raê nie zre -
du ko wa ny, za zwy czaj do oko li cy g∏o -
wy i gór nej cz´ Êci szyi. Gen Ml jest do mi nu -
jà cy w sto sun ku do in nych ge nów, za wy jàt -
kiem ge nu E. W ge no ty pie ay am ce ma -
ni te dwa ge ny praw do po dob nie wy st´ pu -
jà ra zem. Fe no ty po wy prze jaw ubar wie -
nia piór tych kur od po wia da za ∏o ̋ e-
niom EE, z tym ˝e ma jà w wi´k szo Êci in ten -
syw niej sze zabar wie nie i po ∏ysk. 

I jesz cze jed na spe cy fi ka tej ra sy. Puch kur -
czàt ay am ce ma ni jest krót szy ni˝ puch pi -
sklàt ina czej ubar wio nych i ca∏ ko wi cie czar -
ny, w od ró˝ nie niu od czar nych od mian in -
nych ras, np. mi nor ki. 

Z prze glà du li te ra tu ry, uwag ko le gów i mo -
ich skrom nych do Êwiad czeƒ wy ni ka, ˝e skró -
co ny za pis ge ne tycz ny „czar no Êci” ay am ce -
ma ni mo˝ na przed sta wiç na st´ pu jà co:

C+C+EEMlMlFmF mid+id+W+W+.

Za koƒ cze nie
Gdy re dak cja „Wo lie ry” zwró ci -

∏a si´ do mnie z pro po zy cjà na pi sa nia ar ty ku -
∏u o czar nych ku rach, przy jà ∏em jà z en tu zja -
zmem. Jed nak ̋ e w trak cie pi sa nia zda -
∏em so bie spra w´ ze z∏o ̋ o no Êci za gad nie -

nia, a tak ̋ e z trud no Êci w zdo by ciu ma te ria -
∏ów êró d∏o wych w ce lu zwe ry fi ko wa nia mo -
ich prze my Êleƒ i wy po wie dzi. Mi mo wszyst -
ko zde cy do wa ∏em si´ na opu bli ko wa nie tek -
stu, uwa ̋ a jàc, ˝e jest to ma te ria∏ dys ku syj -
ny, wy ma ga jà cy we ry fi ka cji, uzu pe∏ -
nieƒ i – byç mo ̋ e – na wet zmian. 

Trud no dzi siaj wy ro ko waç, czy obec -
na mo da na ay am ce ma ni prze ro -
dzi si´ w trend ho dow la ny, czy za nik -
nie, jak to ju˝ by wa ∏o z in ny mi ra sa mi. Mo -
im zda niem ra sa ta mo ̋ e si´ staç ma te ria -
∏em wyj Êcio wym do two rze nia no wych, za -
iste, fan ta zyj nych ras. W tym za kre -
sie mam ju˝ na wet pew ne pla ny. Od nie daw -
na do st´p ne sà tak ̋ e w pol skich kur ni kach
pi´k ne ja poƒ skie ra sy o czar nej twa rzy: to -

Kurokashiwa z hodowli Takahiro Fujitani, warto zwróciç uwag´ na fioletowy odcieƒ piór

Kurokashiwa w naturalnej japoƒskiej scenografii

M∏ody kogut kurokashiwa z hodowli 
Stanis∏awa Roszkowskiego
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ma ru i ku ro ka shi wa, które mog∏yby pos∏u˝yç
do krzy ̋ ó wek. War to wspo mnieç, ˝e ma my
te˝ u sie bie wer sj´ li li pu ta z czar nà twa rzà
na zy wa nà „wi sien ka mi”. Wa˝ ne jest tak -
˝e utrzy ma nie, co tu ukry waç, wà t∏ej i zin -
bre do wa nej po pu la cji ay am ce ma ni w Pol -
sce. Byç mo ̋ e – jak tyl ko zbio r´ od po wied -
ni ma te ria∏ – po ku sz´ si´ o na pi sa nie ar ty ku -
∏u na ten te mat.

W tym opra co wa niu by ∏o tro ch´ ta jem ni -
czo Êci zwià za nej z czar ny mi ku ra mi. A prze -
cie˝ w daw nych wie kach i jesz cze do nie -
daw na ko gu ty pe∏ ni ∏y rów nie˝ bar dziej przy -
ziem nà ro l´. Nie zwy kle pi´k nie t´ ich funk -
cj´ przed sta wi∏, a jak ̋ e wy mow ny mo -
ra∏ dla wspó∏ cze snych za war∏, Igna cy Kra sic -
ki w prze cud nej baj ce o ko gu cie. Prze czy taj -
cie.

Ko gut
Ko gut, i˝ pia∏ na od mia n´,
Zy ska∏ ˝y cie po ̋ à da ne.
W szcz´ Êli wej po rze
Osiad∏ we dwo rze.
Sko ro raz pan umie Êci∏,
Ka˝ dy s∏u ga go pie Êci∏:
Za ̋ y wa jàc do ra dy
Pan, pa ni´ ta, sà sia dy,
Uwiel bia li pro ro ka 
W pó∏ ro ka.
Za pia∏ by∏ raz po desz czu: – Od mia na!
Wi´c za raz z ra na
Go spo darz w po le,
Sà siad na ro l´
Szli za ufa le;
Ale 
WÊród ro bo ty
Na de sz∏y s∏o ty.
Ko gut wi nien – wi´c na nie go!
On spraw cà wszyst kie go z∏e go!
On êle po ra dzi∏,
On grad spro wa dzi∏,
On czas ozi´ bi∏,
On za siew zgn´ bi∏,
On ze psu∏ po le,
On znisz czy∏ ro l´!
Idàc na Êmierç, rzek∏ nie bo rak:
„Do brze mi tak, ˝em by∏ dwo rak”.

W opra co wa niu te go ar ty ku ∏u po mo -
g∏o mi w ró˝ ny spo sób kil ku ko le gów. Krzysz -
tof Ku biak na pi sa∏ tekst o ay am ce ma -
ni. W nim do ko na ∏em kil ku prze su ni´ç i nie -
co go wzbo ga ci ∏em. Mo jà wie dz´ o tej ra -
sie wzbo ga ci ∏a rów nie˝ in spi ru jà ca roz mo wa
z nim. In te re su jà ce su ge stie, wy ni ka jà ce z w∏a -

snych ob ser wa cji i prze my Êleƒ, otrzy ma ∏em e -
-ma ilem od Syl we stra Gac ka. Na to miast Sta ni -
s∏aw Rosz kow ski za si li∏ mo je ar chi wum kil ko -
ma zaj mu jà cy mi tek sta mi z li te ra tu ry za gra -
nicz nej, z któ rych rów nie˝ sko rzy sta ∏em. Tak -
˝e wie lo krot nie kon tak to wa ∏em si´ z Nim te le -

fo nicz nie w ce lu uzgod nie nia bàdê wy ja Ênie -
nia mo ich wàt pli wo Êci, jak cho cia˝ by zwià za -
nych z wy mo wà na zwy ce ma ni. Ser decz -
nie Im dzi´ ku j´ za bez in te re sow nà, przy ja ciel -
skà po moc.

Fot. Stanis∏aw Roszkowski

Obraz z pi´knà japoƒskà rasà kurokashiwa, która bardzo cz´sto mylona jest z innà japoƒskà rasà
tomaru, obydwie te rasy charakteryzujà si´ ciemnà twarzà oraz charakterystycznymi znaczeniami na
grzebieniach i dzwonkach

Japoƒskie tomaru

Czarna kurka tomaru z charakterystycznymi czarnymi znaczeniami na grzebieniu


