
30SIERPIEƒ/wrzesieƒ 2006

dRÓB ozdobny

Opi su na uko we go do ko na∏ w 1831
ro ku Les son. Dru gi cz∏on ∏a ciƒ -

skiej na zwy ga tun ko wej po cho dzi od fran cu -
skie go ary sto kra ty Gil ber ta du Mo tie ra, mar -
gra bie go de la Fay et te. 

Do ro s∏y ko gut osià ga 66–73 cm. Je -
go grzy w´ po ra sta jà ˝ó∏ to -z∏o te piór ka
z wà ski mi, czar ny mi smu ga mi. Pod bró -
dek i gar d∏o sà czar ne z gra na to wym po ∏y -
skiem. Wo le, pierÊ, grzbiet i sio d∏o ma jà
in ten syw ne po ma raƒ czo wo -ru de za bar wie -
nie z wà ski mi, czar ny mi prà˝ ka mi. Skrzy -
d∏a, sier pów ki i ste rów ki sà czar ne i b∏ysz -
czà gra na to wo. Ja sno czer wo ny grze -
bieƒ ozdo bio ny jest cha rak te ry stycz nà

˝ó∏ tà pla mà i po sia da zàb ko wa nie. Dzwon -
ki, za usz ni ce i po licz ki bar wy czer wo -
nej. Dziób ˝ó∏ to -sza ry, t´ czów ka ja sno ̋ ó∏ -
ta, a otwo ry uszne bia ∏e. Uda czar ne,
na to miast sko ki ró ̋ o wo -czer wo ne i za opa -
trzo ne w ostro gi. Wy bar wia jà si´ do pie -
ro w dru gim ro ku ˝y cia. 

O po ∏o w´ mniej sza ku ra mie -
rzy 35 cm. Jest w to na cji bia ∏o -sza ro -˝ó∏ to -
-brà zo wo -czar nej. Pod bró dek jest bia -
∏y. Na gar dle, wo lu, pier si oraz bo ku wy st´ -
pu jà bia ∏e i w mniej szym stop niu czar ne
pla my. Lot ki dru go - i trze cio rz´ do we
oraz po kry wy skrzy d∏o we z bia ∏y mi i czar ny -
mi prà˝ ka mi. Sa mi ca tak ̋ e po sia da grze -

bieƒ, choç jest on bar dzo ma ∏y i o si nej bar -
wie. Dziób ˝ó∏ to -sza ry, t´ czów ka ˝ó∏ ta,
a otwo ry uszne bia ∏e. Sko ki ˝ó∏ te, po zba wio -
ne ostróg. 

Kur cej loƒ ski wy st´ pu je en de micz nie
na Cej lo nie, gdzie naj cz´ Êciej mo˝ na go spo -
tkaç w Par kach Na ro do wych: Yala, Bun da -
la i Uda Wa la we oraz w Re zer wa cie La -
su Desz czo we go Sin ha ra ja. Za sie dla
sub tro pi kal ne i tro pi kal ne ob sza ry po ∏o ̋ o -
ne na wy so koÊci do 2100 m n.p.m. Pre fe ru -
je za rów no su che raz g´ ste za ro Êla nad brze˝ -
ne, jak i wil got ne la sy. 

Jest pta kiem ostro˝ nym i p∏o chli -
wym, wsku tek cze go uni ka miejsc za sie dlo -
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nych przez cz∏o wie ka. Przy sto so wa∏ si´
jed nak do ˝y cia na plan ta cjach her ba ty, z da -
la od ja kie go kol wiek na tu ral ne go la su. Cz´ -
sto prze by wa na po bo czach dróg. No -
cu je po je dyn czo, pa ra mi lub w gru pach
ro dzin nych na ga ∏´ ziach drzew. Ra no, wie -
czo rem oraz pod czas nie po go dy wy cho -
dzi na po la upraw ne, gdzie po szu ku je po kar -
mu. 

Kur ˝ó∏ ty od ̋ y wia si´ w Êro do wi sku na tu -
ral nym na sio na mi traw, chwa stów i ro Êlin
stràcz ko wych, ziar na mi zbó˝, p∏at ka mi kwia -
tów, ja go da mi, opad ni´ ty mi owoca mi,
so czy sty mi pà ka mi i li Êç mi oraz du ̋ à
ilo Êcià ma ∏ych zwie rzàt, ta kich jak wszy
le Êne, klesz cze, sto no gi, ter mi ty, chrzàsz -
cze, Êwiersz cze i mi´ cza ki. Pi skl´ ta zja da -
jà na ziem ne sko ru pia ki oraz owa dy.

Se zon roz rod czy zmie nia si´ w za le˝ no -
Êci od kli ma tu i trwa od lu te go do lip ca.
Od sierp nia do paê dzier ni ka mo ̋ e mieç
miej sce dru gi l´g. Pod czas to ków ko gu ty sta -
jà si´ te ry to rial ne. Przy na le˝ noÊç do da ne -
go ob sza ru ob wiesz cza jà do no Ênym pia -
niem, któ re jest zu pe∏ nie od mien ne od
dêwi´ ków wy da wa nych przez ku ra ban ki -
w´ i do mo wy drób. W ra zie po trze by sta cza -
jà mi´ dzy so bà za cie k∏e wal ki. W ob r´ bie te -
go ga tun ku ob ser wu je si´ zwiàz ki
mo no ga micz ne i po li ga micz ne. Bu do -
wà gniaz da i wy sia dy wa niem jaj zaj mu -
je si´ wy ∏àcz nie ku ra. Gniaz do sta no wi
zwy kle p∏yt ki do ∏ek w zie mi, wy Êcie lo ny su -
chy mi li Êç mi oraz ko rzon ka mi. Znaj du -
je si´ pod krze wem, u stóp drze -
wa lub obok mar twej k∏o dy. Nie kie dy
sa mi ca gnieê dzi si´ na drze wie, w opusz czo -
nych gniaz dach in nych pta ków lub wie wió -
rek, na wy so ko Êci kil ku me trów. Gdy
ku ra in ku bu je ja ja, sa miec w tym cza sie strze -
˝e part ner ki, po zo sta jàc w jej po bli ̋ u. Sa mi -
ca zno si naj cz´ Êciej od 2 do 6 kre mo wo -
bia ∏ych jaj w brà zo we plam ki. Je ̋ e li w l´ gu
znaj du je si´ do 9 jaj, to mo ̋ e on po cho -
dziç od dwóch kur. Po 20–22 dniach
wy sia dy wa nia klu jà si´ pi skl´ ta, któ re sà
wy cho wy wa ne przez ro dzi ców. Ku ra osià -
ga doj rza ∏oÊç p∏cio wà w pierw szym ro ku ˝y -
cia, na to miast ko gut w wie ku dwóch lat. 

W 2005 ro ku za rów no ∏ódz kie, jak i po -
znaƒ skie zoo wzbo ga ci ∏o si´ o pa r´ ku rów
La fay et ta. Pta ki zo sta ∏y przy wie zio ne z ogro -
du zoo lo gicz ne go w Pilê nie (Cze chy). 

Ku ry te êle zno szà mro zy, dla te go wy ma -
ga jà cie p∏ych po miesz czeƒ zi mo wych. Wo lie -
ra po win na byç cz´ Êcio wo za da szo na i sk∏a -

daç si´ z cz´ Êci ze wn´trz nej i we wn´trz -
nej, któ ra jest ogrze wa na w okre sie zi my.
Szcze gól nie wra˝ li we sà ich pal ce u nóg. ˚er -
dzie do sie dze nia po win ny mieç doÊç
du ̋ à Êred ni c´, aby pta ki mo g∏y okryç je pió -
ra mi. Ho do wa ny jest pa ra mi. Ko gu ty mo -
gà za cho wy waç si´ agre syw nie w sto sun -
ku do kur i ob s∏u gi. Sà bar dzo po dat ne na
in fek cje bak te ryj ne (szcze gól nie na sal mo nel -
lo z´ dro biu po wo do wa nà przez bak te ri´
Sal mo nel la pul lo rum), a tak ̋ e na in wa zje
pa so ̋ y tów i prze zi´ bie nia. Pi skl´ ta i w mniej -
szym stop niu do ro s∏e nie sà zdol ne stra -
wiç bia∏ ka ro Êlin ne go i t∏usz czu, o czym
na le ̋ y pa mi´ taç przy ho dow li. DoÊç du ̋ e
po trze by te go ga tun ku spra wia jà, ˝e jest naj -
rzad szym przed sta wi cie lem z ro dza ju Gal -
lus w eu ro pej skich pta szar niach. 

Do ro s∏ym pta kom po da je si´ g∏ów nie na -
sio na i ziar na zbó˝, a uzu pe∏ nie nie die ty
sta no wià owo ce i lar wy màcz ni ków. W ∏ódz -
kim zoo otrzy mu jà go to wa nà ku ku ry -
dz´, ry˝ i ziem nia ki, tar te wa rzy wa (mar -
chew, pie trusz ka, se ler, bu rak çwi k∏o -
wy, por, ce bu la, nie wiel ka iloÊç ka pu -

sty), owo ce (jab∏ ka, tro ch´ wi no gron i ba na -
nów) oraz ziar no (pro so, psze ni ca, j´cz -
mieƒ, s∏o necz nik, ka nar). Raz w ty go dniu
do sta jà prze mro ̋ o ne po rzecz ki i ja go -
dy. Na po karm ku rów w po znaƒ skim
zoo sk∏a da si´ gra nu lat dla ba ̋ an tów, go to -
wa ny ry˝, tar te wa rzy wa (mar chew,
pie trusz ka, se ler, bu rak çwi k∏o wy), naç, zie le -
ni na, sa ∏a ta, jab∏ ko, chu dy ser bia ∏y, nie wiel -
ka iloÊç jaj ka oraz màcz ni ki.

Po mi mo ogra ni czo ne go za si´ gu kur cej -
loƒ ski nie jest glo bal nie za gro ̋ o ny. DoÊç po -
spo li cie wy st´ pu je na ca ∏ym ob sza rze wy spy.

Ku ry na zdj´ ciach po cho dzà z ko lek -
cji ∏ódz kie go zoo.

Au tor ser decz nie dzi´ ku je Pa ni An nie Kli jew -
skiej z po znaƒ skie go zoo oraz Pa nu Krzysz to fo -
wi Roch miƒ skie mu z ∏ódz kie go zoo za udzie le -
nie in for ma cji na te mat ho dow li ku rów cej loƒ -
skich w tych ogro dach zoo lo gicz nych.
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Ku ra po sia da bar dzo ma ∏y grze bieƒ 
o si nej bar wie.

ang.
Cey lon Jun gle fowl
(La Fay et te’s Jun gle fowl)
niem.
Cey lon huhn (La fay et te -Huhn)


