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Âpiewajàce

totenko
W totenko zachwyca
wszystko. Pe∏na gracji
i elegancji postawa.
Wspania∏y, dochodzàcy
do 90 cm ogon.
Zachwyca nawet nazwa
- kogut który Êpiewa,
gdy wschodzàce niebo
jest czerwone.
Ale przede wszystkim
zachwyca pi´kny
mogàcy trwaç prawie
pó∏ minuty Êpiew.

Stanis∏aw Roszkowski

Totenko hodowcy Fujitani Takahiro
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Jak d∏u go pie je prze ci´t ny ko gut? Naj cz´ -
Êciej od 3 do 4 se kund. Ale nie za wsze.

Mia ∏em kie dyÊ w swo im sta dzie ko gu ta zie lo -
nó˝ ki, któ ry pia∏ nie na tu ral nie d∏u go, bo co
naj mniej 6, mo ̋ e 7 se kund. Dzi siaj ˝a ∏u j´
bar dzo, ˝e nie zmie rzy ∏em d∏u go Êci je go pia -
nia i nie za czà ∏em go tre no waç. Oka zu je si´
bo wiem, ˝e ko gu ty ma jà ce uwa run ko wa nia
ge ne tycz ne na le ̋ y pod daç od po wied niej se -
lek cji i tre no waç, aby mo g∏y ujaw niç swo je
mo˝ li wo Êci.

Ku ry Êpie wa jà ce to jed ne z naj sta rszych
ras kur wy st´ pu jà cych na Êwie cie, po czàw -
szy od Eu ro py Ârod ko wej, Ba∏ ka nów, Ro sji,
Chin a˝ po Ja po ni´. Wy ró˝ nia je prze cià g∏e
pia nie ko gu tów, cha rak te ry zu jà ce si´ ró˝ ny -
mi bar wa mi g∏o su, któ re go d∏u goÊç, w wy jàt -
ko wych przy pad kach, do cho dzi do pó∏ mi nu -
ty. W wie lu kra jach Êwia ta, na przy k∏ad
w Tur cji czy Ja po nii, chro nio ne sà ja ko do bro
na ro do we.

Przez d∏u gi czas sà dzo no, ˝e wszyst kie
ku ry Êpie wa jà ce wy wo dzà si´ od ja kie goÊ
wspól ne go przod ka. Jed nak no wo cze sne ba -

da nia mo le ku lar ne oraz ge ne tycz ne ja sno
udo wod ni ∏y, ˝e eks tre mal nie d∏u gie pia nie
ko gu tów wy kszta∏ ci ∏o si´ w ró˝ nych cz´ -
Êciach Êwia ta nie za le˝ nie od sie bie. Do Êpie -
wa jà cych ras mo˝ na za li czyç: bo Êniac kie pie -
jà ce, gór skie (al pej skie) pie jà ce, tu rec kie
de ni zli, ro syj skie ju r∏ow skie oraz achal tek ki -
ner, a tak ̋ e gru p´ kur ja poƒ skich – to ma ru,
sho uko ku, ko ey oshi i to ten ko. No wo cze sna
na uka po twier dzi ∏a, ˝e te trzy ostat nie ra sy
sà ze so bà spo krew nio ne ge ne tycz nie. 
Nie miec kie êró d∏a po da jà, ˝e po cho dzà one

Ko gut sho uko ku z gru py ja poƒ skich kur
Êpie wa jà cych w ja poƒ skim ogro dzie 
Ta ka hi ro Fu ji ta ni 
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Âpiewajàce tomaru – kogut w trakcie pierzenia

Ko gut ko ey oshi, 
jed na z trzech 
obok to ten ko

i sho uko ku ras
o wspól nych 

genetycznych 
ko rze niach

Parka rosyjskich jur∏owskich

SIERPIEƒ/wrzesieƒ 2006
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od chiƒ skich chang kuo, któ re po ja wi ∏y si´ w
Ja po nii mi´ dzy VIII a XII wie kiem. Wiel kà za -
gad kà, rów nie˝ dla sa mych Ja poƒ czy ków, sà
to ma ru, ja koÊ zu pe∏ nie nie pa su jà ce pod
wzgl´ dem uro dy do po zo sta ∏ych. Ich pia nie
rów nie˝ ma in nà, znacz nie ni˝ szà to na cj´.
Mó wiàc po tocz nie – Êpie wa jà znacz nie gru -
biej (po wiedz my w to na cji ba ry to no wej) ni˝
na przy k∏ad to ten ko (to na cja te no ro wa).

Wi´k szoÊç ras Êpie wa jà cych, po za pia niem,
nie wy ró˝ nia si´ ni czym szcze gól nym, 
a z uro dy przy po mi na jà zwy k∏e ku ry po -
dwó rzo we. Wy jàt kiem jest gru pa kur ja poƒ -
skich, a zw∏asz cza to ten ko, któ re nie tyl ko
pi´k nie Êpie wa jà, ale te˝ i za chwy ca jà swo jà
szcze gól nà ele gan cjà, do stoj no Êcià i gra cjà.

O Êpie wa jà cych ko gu tach po raz pierw szy
do wie dzia ∏em si´ trzy la ta te mu, na wy sta -
wie w Ha no we rze, pod czas któ rej zor ga ni -
zo wa no coÊ na kszta∏t po ka zu. Nie do strze -
g∏em wte dy w tym nic nad zwy czaj ne go.
Staw ka kil ku ko gu tów nie by ∏a zbyt atrak cyj -
na. Pa mi´ tam To ma ru i kil ka De ni zli. 
Z wy glà du zwy k∏e go spo dar skie ku ry. Na do -
da tek, na dru gi dzieƒ dwie klat ki sta ∏y pu ste,
gdy˝ wy sta wo wy le karz za bra∏ dwie pa ry do
izo lat ki – by ∏y cho re. CoÊ tam s∏y sza ∏em
o kon kur sach na pia nie ko gu tów or ga ni zo -
wa nych w Bel gii i Niem czech.

Jiro Yagi. Zafascynowa∏ mnie ten
hodowca totenko i minohiki

Âpiewajàce, 
tureckie denizli

Ten kogut totenko (po prawej) Jiro Yagi Êpiewa∏ 18
sekund. Warto zwróciç uwag´ na przemieszcajàcà
si´ w trakcie robienia serii zdj´ç kurk´
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OlÊnie nie na stà pi ∏o do pie ro w Ja po nii, do
któ rej mia ∏em szcz´ Êcie wy je chaç na prze ∏o -
mie ma ja i czerw ca 2006 ro ku. Co in ne go po -
dzi wiaç pie jà ce i zdez o rien to wa ne ko gu ty po -
Êród kil ku ty si´ cy in nych kur, gdy prze ta cza jà
si´ ca ∏e t∏u my ho dow ców, spo ̋ y wa si´ hek to -
li try pi wa i to ny go lon ki, a co in ne go sma ko -
waç ich Êpiew w na tu ral nych wa run kach, 
w to wa rzy stwie sta re go Ja poƒ czy ka, któ ry
wi daç, ˝e ko cha to co ro bi. Klu czem do po -
ko cha nia Êpie wu mu si byç za wsze swo ista at -
mos fe ra, ja ka po win na te mu to wa rzy szyç
oraz two rzà ce jà kli ma tycz ne miej sce. 

In nà spe cy fi k´ ma jà te˝ ja poƒ skie kon kur -
sy pia nia. To swo iste mi ste rium – za wsze ka -
me ral ne, za wsze wy ci szo ne, za wsze po sia -
da jà ce te˝ spe cy ficz nà, trud nà do opi sa nia
s∏o wa mi, at mos fe r´ i opra w´. Zresz tà sa me
ja poƒ skie wy sta wy ma jà kom plet nie in ny
cha rak ter ni˝ eu ro pej skie. Na naj wi´k szych 
z nich, „na ro do wych”, mo˝ na spo tkaç do
300 pta ków. Prze ci´t nie wy sta wia nych jest
od 50 do 100 kur. Po rów ny wa nie ich z wy -
sta wa mi nie miec ki mi, z kil ko ma lub na wet
kil ku na sto ma ty sià ca mi gda czà cych, g´ ga jà -
cych i kwa czà cych zwie rzàt, zu pe∏ nie nie ma
sen su. A jak wy glà da jà kon kur sy Êpie wu? 
W nie wiel kiej sa li stoi za zwy czaj kil ka trój kàt -
nych, za koƒ czo nych nie wiel kà pó∏ kà, ze s∏o -
mia nà, ry ̋ o wà ma tà, po de stów. Przy ka˝ -
dym z ko gu tów stoi je go pan i opie kun, za -
ch´ ca jà cy prze cià g∏ym g∏osem (czymÊ w ro -
dza ju Êwi stu) do wy si∏ ku. Ka˝ de mu za wod ni -
ko wi mie rzo ny jest czas trzy krot nie. Zwy ci´ -
˝a oczy wi Êcie ten, który Êpie wa∏ naj d∏u ̋ ej. To
oczy wi ste, ̋ e ho dow ca jest oto czo ny póê niej
po wszech nym sza cun kiem.

Zwy ci´z ca otrzy mu je te˝ na gro d´ ma te -
rial nà. Na przy k∏ad Mit suo Sa ta ke, za swo je -
go ulu bieƒ ca ko -sha mo, do sta∏ na ostat niej
wy sta wie mo to cykl. Wy sta wy i na gro dy nie
sà jed nak ele men tem ogrom nej ma chi ny, ale
w pew nym sen sie uzu pe∏ nie niem do chwa ∏y.
UÊwia do mi ∏em to so bie ju˝ na po czàt ku
ja poƒ skiej wi zy ty. Wy da waç by si´ mo g∏o 
z po zo ru, ˝e Ja po nia to kraj bez dusz nych ro -
bo tów, któ rych g∏ów nym ce lem jest pra ca 
i po mna ̋ a nie ma jàt ku. W rze czy wi sto Êci ja -
poƒ scy pra cow ni cy sà mo ty wo wa ni do pra cy
nie za ch´ ta mi ma te rial ny mi, ale czymÊ w ro -
dza ju wspó∏ za wod nic twa. Lep szy, wy daj niej -
szy, da jà cy z sie bie du ̋ o dla in nych, a zw∏asz -
cza po tra fià cy ˝yç w gru pie i z tà gru pà si´

Koguty totenko (u góry) oraz shoukoku z hodowli Takahiro Fujitani

Japoƒska wystawa pod go∏ym niebem ma zupe∏nie
inny charakter ni˝ europejska

Foto: Mitsuko Satake
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uto˝ sa mia jà cy cz∏o wiek -ro bot nik, ota cza ny
jest nie praw do po dob nym pre sti ̋ em.

Ka˝ da z ja poƒ skich Êpie wa jà cych ras, jak
ju˝ wspo mnia ∏em, pie je w in nej to na cji. In na
te˝ jest d∏u goÊç pia nia. Naj kró cej Êpie wa jà
ko ey oshi oraz sho uko ku – mak sy mal nie do
10 se kund. Mi strzem, z ca ∏à pew no Êcià, sà
to ten ko, któ re po raz pierw szy zo ba czy ∏em
u Ji ro Ja gi. Po tem ko lej ne u pro fe so ra Ma sa -
okie go Tsu dzu ki z Uni wer sy te tu w Hi ro szi -
mie i u Ta ka hi ro Fu ji ta ni. Po sia da nie tej ra sy
to pe wien stan dard. Ka˝ dy z nich zresz tà ho -
du je za zwy czaj kil ka na Êcie ró˝ nych, naj cz´ -
Êciej ja poƒ skich, ro dza jów kur. Bar dzo si´ te -
mu dzi wi ∏em, po dob nie zresz tà, jak i nie -
ustan nie dzi wi´ si´ tym pol skim ko le gom,
któ rzy rów nie˝ w swo ich kur ni kach ma jà
„prze glàd wszyst kich kur Êwia ta”. Prze cie˝,
aby coÊ ro biç do brze, nie mo˝ na cià gnàç zbyt
wie lu srok za ogon. Ja poƒ czy cy te˝ o tym
wszyst kim wie dzà, ale ja koÊ nie mo gà si´
opa no waç. Pa nu Ta ka hi ro na przy k∏ad po do -
ba si´ a˝ 19 ras. I co na to mo˝ na po ra dziç?
Nic! I cha bo jest pi´k ne, i sho uko ku, i yama -
to gun key, nie mó wiàc ju˝ o to ten ko czy ona -
ga do rii al bo sha mo. Ty le ra zy opie ra ∏em si´
po ku sie trzy ma nia w swo jej ho dow li kil ku,
po za kur ka mi czu ba ty mi, in nych ras kur. W
Ja po nii jed nak nie wy trzy ma ∏em. Za chwy ci -

∏em si´ bo wiem to ten ko. Ich
wy glà dem, do stoj no Êcià, ale
tak ̋ e pi´k nym Êpie wem. Po -
pro si ∏em Pa na Ji ro, czy nie
mia∏ by kil ku ja jek… Mia∏ ak tu -
al nie tyl ko czte ry. Po nie wa˝
ru sza ∏em w dal szà, kil ku dnio -
wà po dró˝ po Ja po nii, wi´ cej
obie ca∏ do s∏aç pocz tà. Kie dy
tu˝ przed wy lo tem za trzy ma -
∏em si´ w ho te lu w To kio, ju˝
na mnie tam cze ka ∏y. Od in -
nych ho dow ców rów nie˝ wy -
cy ga ni ∏em tro ch´ ja jek – nie
tyl ko to ten ko, ale te˝ mi no hi -
ki i ji to ko. Ca ∏y ten skarb uda -
∏o mi si´ przy wieêç do Pol ski.
Na po czàt ku lip ca wy l´ g∏o si´
z nich kil ka na Êcie kur cza ków
to ten ko. Z te go co zdà ̋ y ∏em
za ob ser wo waç, nie sà one
rów no mier ne pod wzgl´ dem
bar wy i po kro ju. Nie któ re
ma jà opie rzo ne gór ne cz´ Êci

nóg. Wszyst kie jed nak cha rak te ry zu jà si´
oliw ko wo zie lo ny mi sko ka mi. Tak jak na sze
pol skie zie lo no nó˝ ki. Gdy by tak uda ∏o si´ wy -
ho do waç, po przez krzy ̋ ów k´ z to ten ko,
Êpie wa jà ce zie lo no nó˝ ki…? Po ma rzyç faj na
rzecz. Na ra zie pro wa dz´ na stro nie in ter ne -
to wej (www.wo lie ra.pl) coÊ w ro dza ju pa -
mi´t ni ka (blo ga), gdzie sys te ma tycz nie sta ram
si´ opi sy waç dzieƒ po dniu, w ja ki spo sób
zdo by wa ∏em jaj ka, jak je prze my ca ∏em, ja kie
mia ∏em pro ble my z klu ciem. To na praw d´ fa -
scy nu jà ce wy zwa nie – sam je stem cie ka wy,
co znaj dzie si´ w dzien ni ku po wiedz my za
rok. Z ja ki mi pro ble ma mi b´ d´ mu sia∏ si´ bo -
ry kaç, z ja ki mi cho ro ba mi za czn´ wal czyç, co
z tej ja poƒ skiej m∏o dzie ̋ y wy ro Ênie. A wi´c
mam za j´ cie na naj bli˝ szych kil ka ∏ad nych lat. 

Do te ma tu kur Êpie wa jà cych, z ca ∏à pew -
no Êcià b´ dzie my wra ca li na ∏a mach „Wo lie -
ry”. 

Fot. S. Roszkowski

Jed no dnio wy kur czak to ten ko wy klu ty
z ja jek przy wie zio nych z Ja po nii

Ko gut to ten ko pro fe so ra Tsu dzu ki.
U kur d∏u go ogo nia stych na le ̋ y uwa ̋ aç
na ogon, któ ry na ra ̋ o ny jest na uszko -
dze nia

Ta ka hi ro Fu ji ta ni z ko gu tem ona ga do ri - ra sy kur
d∏u go ogo no wych


