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Miniaturowe

BOJOWNIKI
nowoangielskie

Odwaga, szybkoÊç
i wytrzyma∏oÊç
sà cechami, które
by∏y stawiane na
pierwszym miejscu przez
hodowców
bojowników w Azji
w czasie d∏ugiego
doboru hodowlanego.
Ju˝  przed 
wieloma tysiàcami lat
poÊwi´cano si´ ich
hodowli
w Rzymie, Grecji,
Egipcie i Persji. Czy
wspó∏czesnym
bojownikom
nowoangielskim
pozosta∏o coÊ z tych
cech?

Wilfried Detering

Fot. M
. i P. S∏om

czyƒscy
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W al ki ko gu tów or ga ni zo wa ne by ∏y w An -
glii od za wsze, i to po mi mo te go, ˝e cià gle wy -
da wa no usta wy, aby ten pro ce der za koƒ -
czyç. Pew nym prze ∏o mem w tej wal ce z wia -
tra ka mi by ∏a usta wa Oli wie ra Crom wel -
la z 31 mar ca 1654 ro ku. Do pie ro w 1850 ro -
ku za kaz ten zo sta∏ sku tecz nie wpro wa dzo -
ny w ˝y cie. Roz po czà∏ si´ wte dy czas kur wy -
sta wo wych. W tym te˝ okre sie po wsta ∏y na -
sze mi nia tu ro we bo jow ni ki.

Pra c´ ho dow la nà z praw dzi we go zda rze -
nia roz po cz´ to jed nak ju˝ znacz nie wcze -
Êniej. Spo ro w tej ma te rii dzia ∏o si´
ju˝ za cza sów Hen ry ka VIII. (1509-1547). By -
∏o to „za j´ cie” szlach ty an giel skiej, któ ra
ju˝ wte dy za cz´ ∏a nada waç bo jow ni kom od po -
wied nià mu sku la tu r´, wy so kà po sta w´
i wi tal noÊç. To ju˝ nie by ∏y dzia ∏a nia przy pad ko -
we, lecz po czàt ki zor ga ni zo wa nej pra cy ho -
dow la nej.   

Czy by ∏a to jed nak tyl ko „za ba wa” bo ga -
tej szlach ty? W na tu rze cz∏o wie ka le ̋ y, by
czu∏ si´ w obo wiàz ku po ma ga nia stwo rze -
niom ma ∏ym i de li kat nym. M∏o de zwie rz´ -
ta za wsze wspa nia ∏o myÊl nie bie rze on pod
swo jà opie k´, m∏o de drzew ko pie l´ gnu je,
trosz czy si´ o nie, a szcze gól nie wte -
dy, gdy za czy na cho ro waç. Bu dzi si´ w nim
pier wot ny in stynkt, na wi dok bez bron ne -

go stwo rze nia po trze bu jà ce go po mo cy.
To za pew ne jed na z przy czyn po wsta -
nia dziÊ tak wie lu ras kur mi nia tu ro -
wych, któ re sà efek tem Êwia do mej i ce lo -

wejho dow li od da nych im mi ∏o Êni ków 
dro biu. 

Za cz´ ta i prze pro wa dza na przez An gli -
ków w Eu ro pie mi nia tu ry za cja du ̋ ych ras

Bojowniki z albumu Jeana Bungartza z 1882 roku

Ilu stra cja z „Poul try World” (1911 rok) po ka zu jà ca
ewo lu cj´ bo jow ni ków no wo an giel skich

Wizytówki angielskich hodowców – z∏ote i srebrne sebrytki oraz angielskie bojowniki miniaturowe. Ilustracja 
z ksià˝ki Gefluegelbuch z 1896 roku
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bo jow ców spra wi ∏a, ˝e wÊród ho dow -
ców dro biu mod na sta ∏a si´ ban ta mi za cja.
Nie któ re bo jow ni ki zo sta ∏y zmniej szo ne z wy -
so ko Êci 80 cm i ma sy cia ∏a od 8-9 fun -
tów do wiel ko Êci mi nia tu ro wej, o wa -
dze 500 g. Tak po wsta∏ wzo rzec ra sy bo jow ni -
ków no wo an giel skich.

Za w∏a Êci we cen trum po wsta nia mi nia -
tur na le ̋ y uznaç ob szar prze my s∏o wy, za g∏´ -
bie w´ glo we Nor den glands. Tam w Wa ke -
field w York shi re, Wil liam Fla mank En twi sle,
oj ciec ca ∏e go sze re gu ras mi nia tu ro wych,
oraz je go przy ja ciel John Cros sland, w po ∏o -
wie XIX wie ku wy sta wi li dla pu blicz no Êci 
w ogro dach Cal der Gro ve Ho use pierw -
sze mi nia tu ro we bo jow ni ki no wo an giel -
skie. Sta ro an giel skie mi nia tu ro we bo jow ni -
ki po wsta ∏y w An glii znacz nie póê niej. 

Wiek XIX sta∏ si´ wiel kim wie kiem dla ho -
dow li dro biu ra so we go. Wów czas, w nie sa -
mo wi cie krót kim cza sie, po wsta ∏y w Eu ro -

pie ró˝ no rod ne ra sy cz´ sto o dzi wacz -
nych for mach oraz wie le ich mi nia tur. Ho dow -
ców do pa d∏a fa la za chwy ce nia, po zwa la -
li, by ich hob by po ch∏a nia ∏o ogrom ne su -
my pie ni´ dzy, bo wiem zwy ci´ skie zwie rz´ -
ta (cham pio ny) by ∏y na wa g´ z∏o ta. By li tak -
˝e go to wi utrzy my waç du ̋ à iloÊç zwie -
rzàt i wy cho wy waç nie sa mo wi te ilo Êci kur -
czàt, by z nich tyl ko nie wiel kà cz´Êç prze zna -
czyç do ho dow li i na wy sta wy.

Mi nia tu ro we bo jow ni ki no wo -
an giel skie (Mo dern Ga -
me Ban tams)

Lon dyn – có˝ za na zwa, có˝ za zna cze -
nie! Sto li ca Êwia to we go im pe rium. Do 
dziÊ jest mia stem z hi sto rià i tra dy cja mi. Na -
dal Big Ben ude rza co go dzi n´ nad da cha mi 
mia sta, na dal go tyc ka du ma – Vic to ria To -
wer wy nu rza si´ z mo rza bu dyn -

ków, jest Gwar dia kon na, stra˝ ni cy no szà -
cy ha la bar dy i ostat nia rzà dzà ca kró lo wa, któ -
ra, jak mó wià An gli cy, b´ dzie rzà dzi ∏a na -
wet, gdy in ni ko le dzy, kró lo wie
z gry w kar ty, znik nà. Nie któ rzy lu dzie mó -
wiàc „Lon dyn”, my Êlà o Lon dy nie Oli we -
ra Twi sta. Sta rzy pio nie rzy ho dow li dro biu ra -
so we go, któ rzy co 
ro ku wspo mi na jà Lon dyn, my Êlà z ko lei 
o wiel kich wy sta wach w Cry stal -Pa la ce, 
na któ rych w d∏u gich rz´ dach skrzy nek po dzi -
wiaç mo˝ na by ∏o, cia sno usta wio ne mi nia tu ro -
we bo jow ni ki no wo an giel skie.

Nie ste ty Lon dyn nie jest ju˝ d
z i Ê  

m e
k kà ho dow ców mi nia tu ro wych bo jow ni -
ków no wo an giel skich. Co rocz ne Wy sta -
wy Klu bu Mi nia tu ro wych Bo jow ni ków 
oraz wy sta wy w Ha no we rze ode bra ∏y 
mu t´ ran g´. Jed nak An glia, ten pi´k ny, pe -
∏en wra ̋ eƒ kraj, na dal za pra sza do od wie dze -
nia go; oj czy zna na szych mi nia tu ro wych bo -
jow ni ków no wo an giel skich z licz ny mi, roz sia -
ny mi po ca ∏ym kra ju ho dow ca mi nie tyl -
ko dla nas ho dow ców mi nia tu ro wych bo jow -
ni ków jest sil nà przy n´ tà. 

To by ∏o bez po Êred nio po ro ku 1945. 
W ha lach han dlo wych ba se nów Sal zu flen od -
wie dzi ∏em wów czas, ja ko po czàt ku jà cy ho -
dow ca, któ ry ju˝ mia∏ li ni´ mi nia tu ro wych Ply -
mo uth Rocks, jed nà z pierw szych 
wy staw po Êwi´ co nych pa mi´ ci Oska ra Scha -
erf fa. Po raz pierw szy w ˝y ciu zo ba czy ∏em mi -
nia tu ro we bo jow ni ki no wo an giel -
skie; od pierw sze go wej rze nia ta ozdob na ra -
sa, z po ∏y sku jà cym upie rze niem, za fa scy no wa -
∏a mnie. 

Ho dow la tej ra sy za wsze by ∏a sto sun ko -
wo bo ga ta. Dla te go nie dzi wi, ˝e jej stan -
dard z bie giem lat ule ga∏ ma ∏ym zmia -
nom i uzu pe∏ nie niom. Aku rat w przy pad -
ku sta rych ras jest to nie zb´d ne i przez 
to ko rzyst ne. Jed nak mo im zda niem po win -
no to na st´ po waç w zgo dzie z oj czy znà ra -
sy, po nie wa˝ mà droÊç prze sz∏o Êci jest za -
wsze mà dro Êcià przy sz∏o Êci.

Ce chy ra sy
Ogól ny wy glàd. Mi nia tu ro wy bo jow nik no -

wo an giel ski jest kur kà o kr´ pym, krót -
kim i moc nym cie le, o przy le ga jà cym, pra wie
po zba wio nym pu chu upie rze niu i moc nym
chwy cie. Ogól nie pre zen tu je pro por cjo nal -
nà fi gu r´. Ogrom ne zna cze nie ma przy tym
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Grupa bojowników. Obraz von Ludlowa z 1893 roku

Bojowniki nowoangielskie w Londynie z obrazu Robbiego Waterfielda

Bojowniki nowoangielskie 
(The Mo dern Ga me)

Bojownik nowoangielski (od re dak cji:
na zew nic two pol skie jest w przy pad ku tej
ra sy nie Êci s∏e; w swo bod nym t∏u ma cze niu
ozna cza „no wo cze sny bo jow nik” a nie
„bo jow nik no wo an giel ski”) to wy jàt ko -
wa, olÊnie wa jà ca, b´ dà ca wi zy tów kà
Anglii ra sa kur. Do 1849 ro ku, kie dy pra -
wo za bra nia jà ce walk ko gu tów zo sta ∏o
przy j´ te przez rzàd,  Pit Ga me (wal czà ce
ko gu ty) spo ra dycz nie by ∏y wy sta wia ne ja -
ko drób ozdob ny. Ho dow cy, a co za tym
idzie i s´ dzio wie, za cz´ li po szu ki waç wy -
so kich ras, z krót szy mi grze bie nia mi
i mniej szy mi ogo na mi. Wie le lat trwa ∏o
prze kszta∏ ca nie Pit Ga me w no wà od mia -
n´ dro biu. Przez pó∏ wie ku po wsta wa ∏a
ra sa zna na dziÊ ja ko bo jow nik no wo an -
giel ski. Har ri som We ir w swo jej ksià˝ ce
„Our Po ul try” („Nasz drób”) stwier dzi∏,
˝e prze mia na Old En glish (bo jow ni ki sta -
ro an giel skie) w Mo dern En glish (bo jow ni -
ki no wo an giel skie) by ∏a bar dzo mo zol na.
Ofi cjal ne na ro dzi ny no wej ra sy mia ∏y
miej sce na wy sta wach w la tach 1851-
1858. Do pie ro w 1870 ro ku osià gni´ to
po staç „pó∏ w zor ca”. Pierw sze oka zy bo -
jow ni ka no wo an giel skie go, skla sy fi ko wa -
ne ja ko bli skie wzor co wi, po ja wi ∏y si´ do -
pie ro w 1902 ro ku.

Mi nia tu ry bo jow ni ka no wo an giel skie go
po wsta ∏y o wie le szyb ciej ni˝ od mia na du -
˝a. Pio nie rem w ich ho dow li, po dob nie
jak i w przy pad ku skar la nia wie lu in nych
eu ro pej skich ras, by∏ W.F. En twi stle.
Obec nie po pu lar noÊç ban ta mek zna czà -
co prze wy˝ sza w Wiel kiej Bry ta nii du ̋ e
od mia ny bo jow ni ka no wo an giel skie go.
An giel ski stan dard prze wi du je 13 od mian
barwnych i dwie, któ re ocze ku jà  stan da -
ry za cji. Naj bar dziej cha rak te ry stycz nà ce -
chà bo jow ni ka no wo an giel skie go jest je go
uni kal ny wy glàd: pio no wa po sta wa, d∏u ga
szy ja i rów nie d∏u gie, smu k∏e no gi. Ce chy
te do dat ko wo uwy dat nio ne sà przez wy -
sta jà ce bar ki, krót kie, sil ne skrzy d∏a,
zwi´ z∏e upie rze nie i ogon. Ca ∏a po sta wa
jest wy nio s∏a i smu k∏a. Bo jow ni ki no wo -
an giel skie to pta ki z cha rak te rem, przy ja -
zne, ale ru chli we i czuj ne. Po win ny byç
wy sta wia ne na po czàt ku oce nia nia. Kar -
mio ne w po zy cji pio no wej w pe∏ ni uwi -
dacz nia jà swo jà uni ka to wà syl wet k´.

Te ry Be ebe (An glia)

Te ry Be ebe, zna ny an giel ski ho dow ca
kur ozdob nych, jest se kre ta rzem Po -
land’s Club, od po wied ni ka pol skie go Klu -
bu Czu bat ki Pol skiej, au to rem wie lu pu -
bli ka cji na te mat dro biu ozdob ne go,
wspó∏ pra cow ni kiem kil ku cza so pism
hob by stycz nych.
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ozdob noÊç fi gu ry. Bo jow nik no wo an giel ski po -
wi nien spra wiaç wra ̋ e nie krzep kie go
i zdro we go. Po sta wa na wy sta wie jest wy pr´ -
˝o na, moc na i wy so ko wy pro sto wa na.

Gdy wy obra ̋ a si´ so bie kr´ pe i moc ne 
cia ∏o, z przy le ga jà cym upie rze niem, pra wie 
po zba wio nym pu chu, mo˝ na bez ˝y we go 
obiek tu zo ba czyç przed ocza mi wy mow ny 
ob raz mi nia tu ro we go bo jow ni ka no wo an giel -
skie go. Mi mo zbi tej for my umi´ Ênie nia 
i upie rze nia pió ra par tii ogo no wej nie po win -
ny byç z∏à czo ne ani za kr´ co ne.

Za cho wa nie.
Bo jow nik jest ˝y wy, Êmia ∏y i bar dzo uf ny;

cha rak te ry stycz ne dla ra sy jest du ̋ e
od da nie w∏a Êci cie lo wi. Po ru sza si´ ele ganc -
ko, a mi mo to ˝wa wo. Kto kol wiek 
mia∏ oka zj´ wi dzieç stad ko bo jow ni ków no -
wo an giel skich w ru chu, zgo dzi si´, ˝e przed -
sta wia ono ob raz szyb kie go ˝y cia. Z dru giej 
stro ny sà wy jàt ko wo ∏a god ne; oso ba je pie l´ -
gnu jà ca mu si ob cho dziç si´ z ni mi ostro˝ -
nie, by ich nie ura ziç. Te pta ki w ka˝ dym ra -
zie na le ̋ y oswa jaç od pierw sze go dnia, by

póê niej u∏a twiç so bie tre su r´ przed umiesz -
cze niem w skrzyn ce wy sta wo wej.

G∏o wa. 
Jej kszta∏t jest wy jàt ko wy i w pe wien spo -

sób wy ra zi sty: d∏u gi, kli no wa ty i zwar ty, a mi´ -
dzy ocza mi bar dzo wà ski. 
Prze cho dzi w pro sty, lek ko za gi´ ty, moc ny 
dziób. Oko mu si byç bar dzo wy sta jà ce 
i ogni ste. Grze bieƒ pro sty, ze zbi tej tkan -
ki i moc no zàb ko wa ny. Wo bec zàb ko wa nia
grze bie nia nie sà sta wia ne spe cjal ne wy ma ga -
nia, to sa mo do ty czy zra nieƒ. Ko ra le sà tyl -
ko lek ko za zna czo ne. Po za tym w niektórych
krajach jest zakaz kurtyzowania ptaków, czyli
„amputacji”. Przy k∏ad ny grze bieƒ u wie lu ko -
gu tów jest trud ny do uzy ska nia, po nie wa˝ pta -
ki w cza sie usta la nia hie rar chii w sta dzie cià -
gle wda jà si´ w bój ki. Ce lem ata ku jest za -
wsze grze bieƒ. W oj czyê nie bo jow ni -
ków – An glii i we wszyst kich an glo j´ zycz -
nych kra jach ko gu ty sà kur ty zo wa ne. 

Szy ja.
Szy ja wy da je si´ d∏u ga, szcze gól nie u ko gu -

tów. Jest bar dzo szczu p∏a a przy przej -
Êciu w kor pus cha rak te ry stycz nie cien ka. 

Wy cho dzi pro sto z barków. Na zdj´ ciach 
nie jest zwy kle wi docz na ta ide al na for ma. 
W wy ni ku po sta wie nia w ob cym oto cze niu 
i wsku tek moc ne go oÊwie tle nia, pta ki sà 
onie Êmie lo ne i za wsze, mniej lub bar dziej 
wy raê nie, wcià ga jà szy je. Przy le ga jà ce, gru -
be upie rze nie szyi nie po win no si´ gaç do 
grzbie tu. Nie zbyt d∏u ga szy ja nie jest jed nak 
otrzy my wa na je dy nie przez krót kie upie rze -
nie. Przy zbyt d∏u gim upie rze niu po wsta je 
nie chcia ne przej Êcie mi´ dzy szy jà a grzbie -
tem; przez to szy ja u na sa dy wy da je si´ 
zbyt gru ba. Tak ̋ e w in nych przy pad -
kach zbyt d∏u gie upie rze nie mo ̋ e nisz czyç 
ogól ny wy glàd, na przy k∏ad mo ̋ e za kryç 
kan cia ste barki; d∏u gie upie rze nie mo ̋ e 
wp∏y waç na ich zaokràglenie.

Kszta∏t
Tu ∏ów po wi nien mieç kszta∏t od wró co ne -

go ˝e laz ka elek trycz ne go, a nie, jak jesz cze
do dziÊ my Êlà la icy, kszta∏t jaj ka, jest moc no
prze my Êla ny i nad zwy czaj traf ny. Po nie wa˝
jed nak sam tu ∏ów nie ma ta kie go kszta∏ tu,
do je go ogól ne go wy glà du przy czy nia jà si´
tak ̋ e pierÊ, barki, grzbiet oraz skrzy d∏a.
PierÊ jest za wsze sze ro ka, ale nie za okrà glo -
na ani pu szy sta, tyl ko p∏a ska. U ka˝ de go pta -
ka, tak ̋ e u bo jow ni ka no wo an giel skie -
go, jest to naj mniej upie rzo ne i naj bar -
dziej umi´ Ênio ne miej sce cia ∏a. W po ∏à cze -
niu z przy le ga jà cym upie rze niem po wsta -

Bojowniki nowoangielskie z albumu Kurta Zendera z 1921 r.

Bojowniki nowoangielskie z∏ocistoszyje ze wspó∏czesnego obrazu H.J. Wittlich (ze zbiorów autora)

Bo jow ni ki no wo an giel skie z∏o ci sto szy je w ogro dzie
Rob bie go Wa ter fiel da (ze zbiorów autora)



je na pier si cha rak te ry stycz na prze rwa w upie -
rze niu, ty po wa ce cha roz po znaw cza ra sy. Ko -
lej nà cha rak te ry stycz nàce chà ra sy sà sze ro -
kie i kan cia sto za ry so wa ne barki; to one g∏ów -
nie po wo du jàupodob nie nie tu ∏o wia do kszta∏ -
tu ̋ e laz ka.Z po wo du wy so ko trzy ma nych nad -
garst ków, któ re (a nie do pie ro cia ∏o za ni -
mi) sta no wià naj wi´k szà sze ro koÊç przo du cia -
∏a, grzbiet sta je si´ p∏a skà po wierzch nià. Zna -
czà cym b∏´ dem w ho dow li jest pu szy Êcie 
upie rzo ny grzbiet. Grzbiet wy da je si´ krót ki; 
przez wy so ko pod cià gni´ te ra mio na jest on 
z przo du sze ro ki i kli no wa to zw´ ̋ a si´ ku 
ogo no wi. Skrzy d∏a pod kre Êla jà wy ma rzo nà 
for m´ tu ∏o wia ostat nim szli fem. Sà moc ne 
w sta wach; wy sta jà ce za od byt lot ki sà krót -
kie, o krót kiej i wy raê nie za okrà glo nej cho rà -
giew ce. Tak ̋ e k∏àb wno si swój udzia∏ do wy -
koƒ cze nia wy ma ga nej li nii grzbie tu. Jest on 
wà ski i wy raê nie wy skle pio ny, g∏ad ko prze cho -
dzi w ogon i ma krót kie, spr´ ̋ y ste upie rze -
nie. Sze ro ki k∏àb za miast wy ma ga ne go spi cza -
ste go, jest zna czà cym b∏´ dem. 
W du ̋ ym stop niu wp∏y wa on na wy -
glàd grzbie tu.

Ogon
Tak ̋ e w przy pad ku ogo na wy ma ga ne sà

pió ra sztyw ne. Ste rów ki krót kie i sze ro kie sà
no szo ne cia sno z∏o ̋ o ne. Ârod ko we przy kry wa -
jà ca ∏y ogon i sà tro ch´ d∏u˝ sze od wy gi´ tych ∏u -
ko wa to ste ró wek ze wn´trz nych. Sà
one wà skie i koƒ czà si´ spi cza sto. Te ce chy 
sà szcze gól nie wi docz ne u doj rza ∏ych ko gu -
tów, ele ganc kich i wy pie l´ gno wa nych; z ko -
lei m∏o de ko gu ty ma jà wi´ cej piór, co 
jest uwa run ko wa ne ana to micz nie. For ma 
ogo na ró˝ ni si´ znacz nie od in nych na szych 
ras, np. Êród ziem no mor skich, ma my tu do 
czy nie nia z dzie dzic twem azja tyc kim. For ma 
ogo na jest ide al na, gdy ogon oglà da ny z gó ry 
wy glà da na tak sa mo sze ro ki, jak z bo ku; 
w naj lep szym przy pad ku wy cho dzi on z ku -
pra two rzàc for m´ cy ga ra. Ogon u ko gu -
ta czy ku ry nie po wi nien byç no szo ny za dar -
ty ani luê ny. Jest no szo ny tro ch´ wy ̋ ej 
ni˝ po zio mo. Na tu ral nie ku ra, z po wo du bra -
ku ozdob ne go upie rze nia, wy glà da 
jesz cze de li kat niej, wy ra zi Êciej i ma bar dziej 
przy le ga jà ce upie rze nie. Jej ku per - bez po dusz -
ko wa tej bu do wy – po wi nien byç smu k∏y i ∏ad -
nie prze cho dziç w ogo nek, któ ry jest bar -
dzo wà ski i krót ki. U doj rza ∏ych kur lek kie przy -
ozdo bie nia sà oce nia ne ∏a god nie.

Skoki
Na wy so kie usta wie nie na skokach sk∏a da -

jà si´ ich sztyw noÊç i sze ro koÊç. Przy kuc ni´ -

Bo jow ni ki no wo an giel skie 
z wystawy w Lipsku,

grudzieƒ 2005 r.

Fot. M. i P. S∏omczyƒscy
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An giel ski wzo rzec

Ogól na cha rak te ry sty ka (bez uwzgl´d nie nia ró˝ nic stan dar du dla od -
mian barw nych):

Sam ce.
Po sta wa: pio no wa i ru chli wa. Na wy sta wach ce nio ne sà smu k∏e ,
wy so kie osob ni ki.
Cia ∏o: krót kie, g∏o wa wà ska, d∏u gi dziób, wdzi´cz nie wy gi´ ty, moc -
ny o so lid ny u na sa dy. Oczy wy sta jà ce. Po je dyn czy, ma ∏y, sto jà cy pio -
no wo grze bieƒ o ∏ad nej struk tu rze, mo ̋ e byç zàb ko wa ny.
Twarz g∏ad ka. Za usz ni ce i ko ra le ma ∏e ∏à czà ce si´ z grze bie niem.
Po wszech na prak ty kà dla sam ców jest usu wa nie za usz nic, grze bie -
nia i ko ra li co po zwa la na za cho wa nie g∏ad kiej g∏o wy i dol nej szcz´ -
ki wol nej od prà˝ ków.
Szy ja: d∏u ga, lek ko wy gi´ ta, do sto so wa na do moc nych piór, ale
szczu p∏a w po rów na niu z ogól nà bu do wà cia ∏a. 
No gi i ∏a py: No gi d∏u gie. Mu sku lar ne uda. Nie opie rzo ne go le nie.
Czte ry, d∏u gie, pro ste pal ce. Czwar ty pa lec wy gi´ ty na ze wnàtrz 
le ̋ y p∏a sko na zie mi. 
Upie rze nie: krót kie i moc ne.

Sa mi ce.
Ogól ny opis nie ró˝ ni si´ zna czà co od opi su sam ca z wy jàt kiem uk∏a -
du roz rod cze go.

Od mia ny barw ne.
Ska la od mian barw nych jest doÊç du ̋ a (wed∏ug nomenklatury
angielskiej): ciem no czer wo ne, ja sno czer wo ne, czar ne, span gles

(blasz ko wa te), bia ∏e, ciem no brà zo we (dun), ˝ó∏ te, sza re, duc kwings
(kaczoskrzyd∏e).

Wa ga (du ̋ e)
Sa miec 7/9 lbs (570–620 g)
Sa mi ca 5/7 lbs (2.25–3.20g)

Wa ga (Ban tam)
Sa miec 20–22 ozs (570–620g)
Sa mi ca 16–18 ozs (450–510g)

Ska la punk tów:
Typ i styl 30
Ko lor 20
Kon dy cja i upie rze nie 10
G∏o wa i szy ja 10
Oczy 10
Ogon 10
No gi i pazury 10
SU MA 100

Po wa˝ ne wa dy.
Oczy in ne ni˝ w da nym stan dar dzie ko lo ry stycz nym. Za krzy wio na
pierÊ, sio d∏o lub ogon. Wy kr´ co ne pal ce i ka cze sto py (do Êrod ka). 

W Wiel kiej Bry ta nii pr´˝ nie dzia ∏a Klub Ho dow ców Mo dern Ga me.
www.mo dern ga mec lub.co.uk

cie na pi´ tach jest z te go po wo du nie mi le
wi dzia ne. D∏u gie, sze ro ko i moc no roz sta wio -
ne pal ce za pew nia jà od po wied nià po sta -
w´. Szcze gól nie d∏u gi po wi nien byç pa lec tyl -
ny, któ ry jest usta wio ny do ty ∏u i jest prze d∏u -
˝e niem pal ca Êrod ko we go. Na po ka zach 

wy ma ga si´, by tyl ko lek ko opie ra∏ si´ on na
zie mi. W ˝ad nym wy pad ku nie do pusz -
cza si´, by si´ ga∏ pod bi cia sto py. Wy so ka po -
sta wa d∏u gich, cien kich, moc nych i mo˝ li -
wie okrà g∏ych sko ków jest unie mo˝ li wia -
na przez de li kat ne, d∏u gie, ca∏ ko wi cie wi docz -
ne uda. Moc ne, smu k∏e i krót kie pió ra
de li kat nie pod kre Êla jà kszta∏t skoków. Od po -
wied nie pro por cje mi´ dzy wy so ko Êcià 
po sta wy a wiel ko Êcià cia ∏a mu szà byç ko niecz -
nie za cho wa ne; ni gdy nie idà w pa rze
wy so kie usta wie nie na skokach oraz gru -
be i moc ne cia ∏o.

Je Êli de li kat ne i za cho wu jà ce li ni´ zwie rz´ -
ta sto jà nie co ni ̋ ej na skokach, nie spra wia -
jà ogól ne go wra ̋ e nia ni skiej po sta wy.
Z dru giej stro ny nie na le ̋ y prze sa dzaç z de li -
kat no Êcià cia ∏a, gdy˝ ku ry o ta kiej bu do wie 
mo gà mieç trud no Êci z roz mna ̋ a niem. Zu pe∏ -
nie nie po win no si´ do pusz czaç do
sk∏a da nia jaj przez zbyt de li kat ne ku ry. 
W cza sie wy staw po win ny byç one mo˝ li -
wie krót ko po ka zy wa ne bo ku, z wi docz -
nym brzu chem oraz w cz´ Êci tyl nej. 

Roz miar
W po zy cji ko gut osià ga wy so koÊç 

38 cm i ma s´ cia ∏a do 520 g (doj rza ∏y ko gut 
do 600 g). Wy so koÊç kur wy no si w po zy cji 
ok. 32 cm, ma sa cia ∏a do brej, m∏o dej ku ry 

do 400 g, doj rza ∏ej ku ry do 500 g. L˝ej sze 
zwie rz´ ta nie sà dys kwa li fi ko wa ne, do pó ki 
sko ki oraz szy ja - po zo sta jà ce w od po wied -
niej pro por cji do cia ∏a – wy da jà si´ d∏u gie. 
Tak ̋ e w wy mie nio nych wy mia rach szczu -
p∏e zwie rz´ wy da je si´ w swo jej ele gan -

Fot. J. Wolters

Kurka bojownika nowoangielskiego z∏ocistoszyja
Kurka bojownika nowoangielskiego
srebrzystoszyja
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cji ozdob ne i mi nia tu ro we. Roz miar ob ràcz -
ki: ko gut 11, ku ra 10. Bar wa ja ja: bia ∏a do ja -
sno brà zo wej.

Wa run ki ho dow li
W ho dow li mi nia tu ro wych bo jow ni ków 

no wo an giel skich na szla chet ne, ra so we pi´k -
no Êci ho dow ca mu si doj rzeç, jak rzeê biarz, 
je Êli chce swe sta do utrzy maç przez la ta na 
wy so kim po zio mie. Mo˝ na je oczy wi Êcie ho -
do waç ama tor sko i na wet od no siç pew ne suk -
ce sy; nie b´ dà one jed nak trwa ∏e. D∏u go trwa -
∏e po wo dze nie wy ma ga wie dzy na 
te mat dzie dzi cze nia u kon kret nych zwie -
rzàt. Trze ba wie dzieç, ja kie al le le po sia da ka˝ -
de zwie rz´ i mieç do Êwiad cze nie, 
by od po wied nie pta ki do brze spa ro waç. Naj -
le piej spraw dza jà si´ ho dow le dwóch li nii. 
Po ni˝ szy przy k∏ad do ty czy wszyst kich od -
mian barw nych mi nia tu ro wych bo jow ni -
ków no wo an giel skich. 

Ko gut li nii ho dow la nej ko gu tów. Ko niecz -
nie ∏ad ny, ma ∏y i szy kow ny, bar dzo przy le ga jà -
ce upie rze nie, krót ki, nie no szo ny sztyw -
no ogon. Nie wy star cza jà ca wy so koÊç jest 
mniej szko dli wa ni˝ wiel koÊç i nie zgrab na
fi gu ra. Mu si byç wy raê nie wy pro sto wa ny, czy -
li wy so ko usta wio ny na skokach, a to 
ozna cza, ˝e uda nie po win ny byç wy su ni´ te
do przo du. Okrà g∏e, nie wy star cza jà co za zna -
czo ne barki i tro ch´ za d∏u gi grzbiet
da jà si´ ∏a twiej wy rów naç przez od po wied -
ni do bór ku ry, ni˝ w sy tu acji od wrot nej. 

W przy pad ku ko gu ta li nii ho dow la nej 
kur na le ̋ y uwa ̋ aç na od po wied nià d∏u goÊç 
szyi i skoków oraz na wy raê nie kan cia -
ste barki i krót ki grzbiet – tak ̋ e na za gro ̋ e -
nie zbyt ma ∏o de li kat ny mi ko gu ta -
mi. W ten spo sób otrzy mu je si´ wy so ko usta -
wio ne, szy kow ne ku ry. W przy pad ku ku -
ry tej li nii k∏a dzie si´ na cisk na od po wied -
nie ubar wie nie, ale przede wszyst kim na do -
bre, kan cia ste barki i brak form po dusz ko wa -
tych na ku prze. W in nym przy pad ku za du -
˝e b´ dzie od da le nie ud w sto sun ku do czub -
ków skrzy de∏. Ce cha ta da je si´ wy rów -
naç przez do bra nie wy so ko usta wio ne go ko -
gu ta, o krót kim grzbie cie. Tro ch´ za d∏u gie ste -
rów ki i d∏u gie upie rze nie szyi szko -
dzà mniej w przy pad ku li nii ho dow la -
nej kur ni˝ li nii ho dow la nej ko gu tów. 

W ˝ad nym ra zie nie na le ̋ y za k∏a daç, ˝e sta -
re i od daw na ho do wa ne ra sy sà
∏a twiej sze w ho dow li ni˝ ra sy m∏o de. Wy ma ga -
nia wzgl´ dem ich ho dow cy sà znacz nie
wi´k sze, po nie wa˝ ró˝ ni ce ja ko Êci fi gu ry
i ubar wie nia u wszyst kich mi nia tu ro wych bo -

jow ni ków no wo an giel skich wÊród po tom -
stwa Êwiet nej li nii ho dow la nej sà cz´ ste. 
B∏´d ne jest sà dze nie, ˝e przy od po wied niej 
po sta wie ubar wie nie jest spra wà pod rz´d -
nà. Po trze ba kil ku lat cza su, by po znaç spo -
sób dzie dzi cze nia w swo jej li nii ho dow la -
nej i móc do staç si´ na praw dzi wà wy sta w´.

Od mia ny barw ne
„ Chce my za pro po no waç oku pi´k no, cie -

szyç si´ ró˝ no rod no Êcià od mian dro biu; dla te -
go ˝ad na dro ga nie mo ̋ e byç nam
zbyt stro ma, by te ce le zdo byç, do ko ny waç 
ma ∏ych cu dów” (Oskar Scha erff, 1918).

Kogut bojownika nowoangielskiego z∏ocistoszyji

Kogut bojownika nowoangielskiego odmiany bia∏ej

Ko gut bo jow ni ka no wo an giel skie go nie bie sko -
z∏o ci sto szy je go

Ko gut bo jow ni ka no wo an giel skie go od mia ny czer -
wo no -bia ∏ej z kur ty zo wa nym grze bie niem

Ko gut bo jow ni ka no wo an giel skie go srebr no szy je go



Nie sa mo wi ty wi dok przed sta wia jà na sze 
bo jow ni ki no wo an giel skie, gdy zbie ga jà si´, 
zla tu jà lub p´ dzà ze wszyst kich stron do po -
kar mu, by z wy so ko usta wio nych po jem ni -
ków na wy cià gni´ tych no gach, z d∏u gi mi, 
cien ki mi szy ja mi, za baw nie za gi´ ty mi coÊ
zjeÊç. Jak nie sa mo wi te sà bar wy ich upie rze -
nia, któ re si´ przy tym mie sza jà! Gdy 
wi´c for ma ra sy jest wa˝ na, bar wa i ry su nek 
nie sà rze czà pod rz´d nà z po wo du d∏u go trwa -
∏ej ho dow li. Ma to du ̋ e znacz nie w ho dow -
li i przy oce nia niu pta ków. Mi nia tu ro we 
bo jow ni ki no wo an giel skie ni gdy nie by ∏y
u nas ma so wo ho do wa ne.

I ni gdy nie po win ny byç, do pó ki po zo sta -
je je dy nie nie wiel ki kràg mi ∏o Êni ków, któ rzy 
si´ trosz czà o li czeb noÊç i ja koÊç ra sy. To sa -
mo do ty czy in nych mi nia tur ozdob nych ras 
kur. Nie na uko we czy fi nan so we ra chun ki, 
ale sa ma praw dzi wa ra doÊç z ob co wa nia ze 
zwie rz´ ta mi, na rzu ca jà nam pe∏ ne tru du
i wy si∏ ku obo wiàz ki, by uzy ski waç zwie rz´ -
ta, któ re spe∏ nia jà na rzu co ne wa run ki, ma jà
naj wy˝ szà kon dy cj´ i u∏o ̋ e nie, i mu szà byç od -
powied niej bar wy.

Nasz stan dard opi su je obec nie 17 od -
mian barw nych. Jest to przede wszyst kim du -
˝a ro dzi na od mian z∏o to szy ich, srebr no szy -
ich z po ma raƒ czo wym grzbietem
i o czer wo nym k∏´ bie. Te od mia ny barw ne ba -
zu jà na bar wach dzi kich, któ re od po wia da -

jà bar wie ku ro pa twia nej i z∏o tej. W za le˝ no -
Êci od wa rian tu na zy wa my te dzi kie ubar wie -
nia od po wied nio: ku ro pa twia na, psze nicz -
na, z∏o ta, z∏o to szy ja, brà zo wa i brà zo wo -prà˝ -
ko wa na, jed nak ko gu ty
z kre ska mi sto si no wy mi lub bez nich,
na upie rze niu szyi, sà uzna wa ne w ho dow -
li za dwie od r´b ne od mia ny. To sa mo do -
ty czy kur. U wszyst kich na szych mi nia tu ro -
wych bo jow ni ków, a szcze gól nie u no wo an -
giel skich wy ma ga ne sà ja skra wo czer wo -
ne oczy i czer wo ne ubar wie nie g∏o -
wy. Oprócz ˝ó∏ to no gich kur o czer wo -

nym k∏´ bie in ne od mia ny ma jà no gi zie lo na we.
Do in nej ro dzi ny od mian na le ̋ à brzo zo wa -

te, o po ma raƒ czo wej pier si, nie bie sko -brzo -
zo wa te, nie bie skie o po ma raƒ czo wej pier si,
nie bie sko -prà˝ ko wa ne i czar ne. U nich cha -
rak te ry stycz ne jest mor wo we ubar wie nie
twa rzy, ciem no brà zo we oczy i czar ne no gi.
Jed nà z naj star szych od mian barw nych w ogól -
nej ho dow li dro biu sà z∏o to szy je, ale ju˝ na sta -
rych ry sun kach z ro ku 1793 po ja wia si´ na zwa
„Bir chen Duc kwing”, po pol sku: ”brzo zo wa -
te -kacz ko skrzy d∏e”.

20SIERPIEƒ/wrzesieƒ 2006

dRÓB ozdobny

Wil fried De te ring (ur. w 1939 r.) ho no ro wy prze wod ni czà cy BDR (Bun des Deut scher Ras se ge flu egel zuech ter) oraz ho no ro wy cz∏o nek 
i prze wod ni czà cy wie lu re gio nal nych nie miec kich or ga ni za cji ho dow ców, dzia ∏a ak tyw nie w klu bach ho dow la nych tak ̋ e po za gra ni ca mi w∏a -
sne go kra ju. Jest vi ce prze wod ni czà cym Po ol Poul ty Club (Corn wall, U.K.), ho no ro wym cz∏on kiem an giel skie go Mo dern Ga me Ban tam Club
oraz szwaj car skie go Kaemp fer Ge flu egel Zuechter Klub. W ho dow li mi nia tu ro wych bo jow ni ków no wo an giel skich oraz ply mo uth rock zdo -
by∏ wszyst kie mo˝ li we do osià gni´ cia ty tu ∏y i na gro dy, w∏àcz nie z ty tu ∏a mi mi´ dzy na ro do wych i nie miec kich cham pio nów. Ja ko s´ dzia za -
pra sza ny jest sys te ma tycz nie do oce ny pta ków na ca ∏ym Êwie cie: od Nie miec po czàw szy, po przez An gli´, USA, RPA, a na Chi nach skoƒ -
czyw szy. 

Wi´k szoÊç z pu bli ko wa nych w tym opra co wa niu ilu stra cji po cho dzi z eks klu zyw ne go al bu mu „Fa szi na tion Mo dern Ga me Ban tam”, któ -
ry zo sta∏ na zle ce nie Wil frie da De te rin ga w ca ∏o Êci za pro jek to wa ny oraz wy ko na ny w Pol sce przez Wy daw nic two Za gro da. Je go au to ra 
z na szym Wy daw nic twem ∏à czà cie p∏e i przy ja ciel skie sto sun ki. Wspól nie pla nu je my wy daç na st´p ne pu bli ka cje na te mat kur ozdob nych.

Autor w towarzystwie swojego przychówku.
Fot. S. Roszkowski

Bojowniki nowoangielskie w ogrodzie duƒczyka Benta Nielsena. Fot. S. Roszkowski


