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nym, dla wielu hodowców stanowią część pozo-

stałości kultury ich narodów i poprzez hodowlę 

pragną zachować je dla następnych pokoleń.

 Hodowcy nie prowadzą selekcji tych 

ras na cechy produkcyjne, a jedynie w kierunku 

prawidłowej budowy, zgodnej z charakterystyką 

danej rasy. Współcześnie rasy te ze względu na 

posiadane oryginalne cechy stały się więc zwie-

rzętami towarzyszącymi, które utrzymywane 

są dla przyjemności (Komiyama i in., 2016). 

Hodowcy tych ras pełnią ważną rolę, ponieważ 

utrzymują populacje kur, często bardzo rzad-

kich, chroniąc je przed wyginięciem. Współ-

cześnie, kiedy problematyka ochrony zasobów 

genetycznych zwierząt nabrała praktycznego 

znaczenia, kury ras ozdobnych stanowią cenny 

element bioróżnorodności kury domowej. Wie-

le z nich może być w przyszłości wykorzystane 

również w produkcji ekstensywnej i półinten-

sywnej, ponieważ posiadają odporność na cho-

roby oraz unikalne cechy, dzięki którym można 

uzyskiwać cenne produkty.

Celem niniejszej pracy jest omówienie 

znaczenia dla człowieka ras kur ozdobnych jako  

zwierząt towarzyszących, a także ważnego ele-

mentu różnorodności genetycznej oraz możliwości 

wykorzystania tych ras do produkcji oryginalnych 

produktów spożywczych w postaci jaj i mięsa.

Kury ozdobne jako zwierzęta towarzyszące

Współcześnie kura domowa (Gallus 

gallus domesticus) jest użytkowana w kierun-

ku nieśnym oraz mięsnym. Pierwotnie jednak, 

Kura domowa jako gatunek występuje wszę-

dzie tam, gdzie żyją ludzie. Utrzymuje 

się ją na wsiach w Europie oraz powszechnie 

w małych wioskach w Afryce, Azji, Australii, 

a nawet na małych wyspach oceanicznych. Kury 

nioski dostarczają cennego produktu spożyw-

czego, jakim są jaja, a młode kurczęta rzeźne 

mięsa drobiowego. Produkcja jaj i mięsa jest 

oparta obecnie na wyspecjalizowanych liniach, 

rodach oraz ich mieszańcach. Intensywna selek-

cja drobiu w obrębie linii i rodów doprowadza 

do zubożenia różnorodności genetycznych tego 

gatunku. W celu zniwelowania efektu depresji 

inbredowej selekcja prowadzona jest oddziel-

nie w liniach ojcowskich i matecznych, których 

część jest wykorzystywana do wytwarzania 

mieszańców towarowych. Wyższa produkcyj-

ność mieszańców wynika z jednej strony z in-

tensywnej selekcji w stadach prarodzicielskich 

i rodzicielskich, z drugiej z efektów heterozji po 

kojarzeniu osobników z linii matecznych z oj-

cowskimi. Wysoka oraz stabilna produkcja jaj 

i mięsa na bazie komercyjnych linii doprowadzi-

ła do spadku znaczenia przydomowego chowu 

drobiu, a w efekcie także do wypierania lokal-

nych ras kur. Zanikająca tradycja chowu drobiu 

metodą ekstensywną w małych gospodarstwach 

i jednoczesne wprowadzenie wyselekcjonowa-

nego materiału genetycznego to również ele-

menty współczesnej hodowli, powodujące za-

nikanie cennych ras kur. Wiele z nich posiada 

oryginalne cechy pokroju, dzięki którym uznaje 

się je za drób ozdobny. Poza aspektem ozdob-
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nie ze względów użytkowych, udomowiono 

dzikiego przodka kury domowej – kura banki-

wa (Gallus gallus). Starożytni mieszkańcy Azji, 

a w późniejszym czasie również innych rejonów 

świata wykorzystywali instynkt bojowy u kogu-

tów, aranżując walki między nimi. Była to wów-

czas forma rozrywki. Poprzez preferowanie sam-

ców o wysokim stopniu agresji wyodrębniła się 

grupa ras kur określana jako bojowce. Najwięcej 

ras z tej grupy zostało wytworzonych w krajach 

Azji, ale także w innych regionach świata. Mimo 

że w wielu krajach organizowanie walk kogu-

tów jest ze względów humanitarnych zakazane, 

to w nielicznych praktyki te zostały zachowane 

jako element kultury (Verhoef i Rijs, 2006). Orga-

nizowanie walk kogutów bojowców jest obecnie 

możliwe w krajach Azji i Ameryki Południowej 

(Kosik i Kosik, 2003). 

rasy bojowców to Shamo (fot. 1), Yamato, Or-

łowskie, Nowoangielskie, Staroangielskie oraz 

Asil. Wśród ras ozdobnych dokonano podziału 

na następujące grupy: bojowce, karłowate wła-

ściwe, lekkie, średnio ciężkie, olbrzymy oraz 

kury czubate.

Do kur karłowatych właściwych należą 

te, które nie mają swojego odpowiednika w for-

mie dużej, o większej masie ciała. Osobniki te 

cechują: niska masa ciała (od 250 do 800 g), nie-

wielkie rozmiary oraz żywy temperament i duża 

ruchliwość. Kury tych ras nie mają znaczenia 

użytkowego, znoszą bowiem stosunkowo małe 

ilości jaj o niskiej masie (do 40 g), co pozwala na 

wykorzystanie ich jedynie jako lęgowe. Przedsta-

wiciele tej grupy nie wymagają kurników i wy-

biegów o dużej powierzchni, dzięki czemu cieszą 

się dużą popularnością. Najbardziej znane rasy 

z tej grupy to: Bantamka, Chabo, Sebrytka, Ka-

rzełek holenderski, a także Karzełek polski.

Najliczniejszą grupę stanowią kury 

lekkie. Większość z nich to tzw. kury wiejskie, 

użytkowane jako nioski, które powstawały 

w lokalnych warunkach środowiskowych. Wie-

lu hodowców wybiera te rasy, ponieważ oprócz 

aspektu ozdobnego ich atutem jest zadowalająca 

nieśność, co pozwala na uzyskiwanie jaj kon-

sumpcyjnych na własne potrzeby. Jednym z przy-

kładów takiej rasy jest Lakenfelder, którą cha-

rakteryzuje kontrastowe czarno-białe upierzenie, 

dzięki czemu jest ona ceniona jako kura ozdobna 

(Różewicz i in., 2016). Inne popularne rasy z tej 

grupy to: Ankona, Australop, Brakel (fot. 2), Fry-

zyjska, Minorka oraz Włoszka.

Trzecią grupę stanowią kury średnio 

ciężkie, które dawniej reprezentowały typ ogól-

noużytkowy. Są to rasy, u których połączono 

cechy dobrej nieśności z dobrym umięśnieniem. 

Cechuje je spokojny temperament oraz typowa 

dla ras ogólnoużytkowych sylwetka (Verhoef 

i Rijs, 2006). Zaletą ras z tej grupy jest możliwość 

przeznaczenia przez hodowcę na ubój osobników 

nie spełniających kryterium standardu. Grupę tę 

reprezentują rasy takie jak: Amrock, Bielefelder, 

La Fléche, Langshan oraz Sulmtaler.

Kury olbrzymy to kolejna grupa ras kur 

Fot. 1. Kogut rasy Shamo 
Photo 1. Shamo rooster 

(https://optimalotaku.com)

Współcześnie rasy bojowców są traktowane 

również jako kury ozdobne. Charakteryzują się 

one oryginalnymi cechami pokroju: spionowaną 

postawa ciała, twardym i skąpym upierzeniem 

oraz silnym umięśnieniem. Najbardziej znane 
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ozdobnych. Cechuje je duża masa ciała i obfi te 

upierzenie. Specyfi czne dla tych ra s są: charak-

terystyczny kształt ogona, a także występujące 

u części z nich upierzenie na skokach (tzw. łap-

cie). Widać to zwłaszcza u rasy Cochin, kura po-

siada obfi te i krótkie sterówki ogona, co sprawia, 

że przypomina on kształtem pełną chryzantemę. 

U koguta natomiast sierpówki są krótkie. Rasy 

te charakteryzuje spokojny temperament. Repre-

zentantami tej grupy są rasy azjatyckie, takie jak: 

Brahma, Cochin, ale także pochodzące z Wielkiej 

Brytanii  – Dorking (fot. 3), Orpington, Mechel-

ner oraz Jersey Giant.

Fot. 2. Kury rasy Brakel 
Photo 2. Brakel chickens

(http://www.gzv-miesbach.de/bilder/)

Fot. 3. Kury rasy Dorking 
Photo 3. Dorking chickens 

(pinterest.com)

Odrębną grupę stanowią także rasy czuba-

te, takie jak: Sułtanki, Czubatki polskie, Czubat-

ki dworskie oraz Houdan. Czubatość i brodatość 

u kur jest obiektem zainteresowań hodowców. Te 

oryginalne cechy występujące u niektórych ras 

wynikają z genetycznego uwarunkowania. Czub 

jest wynikiem wyniosłości kości czaszki, tzw. 

protuberancji oraz występowania w tym miejscu 

obfi tego upierzenia. Specyfi czny rodzaj czuba, 

który występuje u rasy Appenzeller, nie jest po-

wodowany protuberancją tylko grubszą skórą na 

czubku głowy oraz obfi tym upierzeniem w tym 

miejscu, które jest skierowane w kierunku dzioba 

i lekko do góry.

Ze względu na znacznie dłuższy i prze-

ciągły odgłos piania przez koguty wyróżnia się 

także rasy długopiejące (Gugołek i in., 2016).

Różnorodność kur ozdobnych sprawia, 

że hodowca może wybrać rasę o pożądanych ce-

chach, której jest w stanie zapewnić odpowiednie 

warunki utrzymania. Kury ozdobne cechuje zróż-

nicowanie pod względem budowy ciała i jego 

masy, struktury i barwy upierzenia, kształtu grze-

bienia, obecności czuba lub brody, a także wy-

stępowanie upierzenia na skokach (Łukasiewicz, 

2011). Te osobliwe cechy pokroju w chowie in-

tensywnym są niepożądane. W małych przydo-

mowych hodowlach są elementem atrakcyjnym 

dla widza. Dla wielu osób oryginalny wygląd 

danej rasy zachęca do jej hodowli. Hodowcy kur 

ozdobnych są zrzeszeni w związkach i klubach, 

które organizują wystawy. Pierwsze stowarzy-

szenia hodowców drobiu w Europie powstawały 

w drugiej połowie XIX w. W Polsce pierwszą or-

ganizacją zrzeszającą hodowców było Towarzy-

stwo Ornitologiczne, założone 23 listopada 1894 

r. w Jarosławiu. Patronowała mu znana w ów-

czesnych czasach propagatorka nowoczesnej ho-

dowli drobiu księżna Maria Czartoryska. Nazwę 

stowarzyszenia zmieniono dwa lata po jego za-

łożeniu na – Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo 

Chowu Drobiu, Gołębi i Królików. Od 1911 r. 

towarzystwo to wydawało we Lwowie miesięcz-

nik „Hodowca Drobiu”, propagujący hodowlę 

mniej znanych ras kur (Gilarski, 2015). Obecnie 

w Polsce istnieje wiele stowarzyszeń o zasięgu 
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krajowym i regionalnym, których członkowie 

utrzymują ze sobą kontakt, dzieląc się swoim 

materiałem hodowlanym, doświadczeniem i spo-

strzeżeniami oraz organizując wystawy. Hodow-

la kur ras ozdobnych ma więc także swój bardzo 

pozytywny społeczny aspekt. Pierwsza w Polsce 

wystawa, na której zaprezentowano liczne i egzo-

tyczne – jak na ówczesne czasy – kury ras: Lang-

shan, „Fryzyjskie Mewki” czy Dorking odbyła 

się w 1900 r. we Lwowie (Gilarski, 2015). Było 

to ogromne przedsięwzięcie zważywszy na fakt, 

że hodowcy zjechali się z różnych stron znajdu-

jącej się wówczas pod zaborami Polski. Obecnie 

na wystawach prezentowana jest znaczna liczba 

ras kur. Poza umożliwieniem licznemu gronu 

osób odwiedzających wystawy zapoznania się 

z różnorodnością ras, przywiezione przez hodow-

ców kury są poddawane ocenie. Jest ona doko-

nywana przez profesjonalnych, przeszkolonych 

sędziów pod kątem posiadanych przed konkret-

nego osobnika cech pokroju, które powinny być 

zgodne ze standardem rasy oraz odmianą barwną. 

Każdy ptak na wystawie otrzymuje notę punkto-

wą. Te, które uzyskały powyżej 96 punktów są 

uznawane za czempiony. Hodowcy – właściciele 

kur czempionów otrzymują wtedy nagrody, któ-

re stanowią potwierdzenie właściwego kierunku  

pracy hodowlanej prowadzonej w danej rasie 

(Wężyk i Gilewski, 2015). Utrzymywanie ras kur 

ozdobnych, szczególnie tych, które są uważane 

za zagrożone wyginięciem, jest ważnym wkła-

dem w zachowanie różnorodności genetycznej 

tego gatunku drobiu. Hodowcy kur ozdobnych 

nie prowadzą selekcji pod kątem cech użytko-

wych, prowadzą natomiast planowane kojarzenia 

ze sobą osobników o jak najniższym stopniu po-

krewieństwa (Różewicz, 2016 b). Hodowcy zrze-

szeni w klubach tematycznych utrzymują wybra-

ną rasę, wymieniają się ptakami bądź wspólnie 

wybierają się na wystawy drobiu ozdobnego 

poza granicami kraju. Zwłaszcza te o charak-

terze międzynarodowym są idealną okazją do 

zaprezentowania rodzimych ras, takich jak np. 

Zielononóżka kuropatwiana.

Miejscem hodowli kur ras ozdobnych są 

indywidualne gospodarstwa wiejskie, agrotury-

styczne oraz mini zoo. W krajach Europy zachod-

niej oraz krajach skandynawskich chów i hodow-

la kur ras ozdobnych posiada, poza elementem 

natury estetycznej, także aspekt wychowawczy 

i edukacyjny (Brzóska i in., 2012). Poprzez opie-

kę nad zwierzętami uczy – odpowiedzialności 

i systematyczności. 

W Polsce propagowana jest obecnie kon-

cepcja tzw. Zagród Edukacyjnych. Idea ta polega 

na tworzeniu miejsc, w których grupy młodzieży 

odwiedzające gospodarstwa wiejskie mają możli-

wość sprawowania przez pewien czas bezpośred-

niej opieki nad zwierzętami. Do tego celu ideal-

nie nadają się kury, które nie wymagają troskliwej 

opieki doświadczonych hodowców, a zbiór jaj 

czy zadawanie karmy można powierzyć młodym 

i niedoświadczonym osobom. 

W ramach oferty prowadzone są także 

prelekcje dotyczące wielu zagadnień związa-

nych z hodowlą kur, m.in. na temat prowadze-

nia sztucznych lęgów czy rozwoju zarodka kury 

(Oleśkiewicz i in., 2016). Dodatkowo, w ramach 

tej idei gospodarstwa mogą posiadać zróżnicowa-

ne rasowo stada kur, co jest dodatkowym elemen-

tem edukacyjnym, pokazującym różnorodność 

wyglądu różnych ras tego gatunku. 

Oswojone kury ozdobne są również pre-

zentowane na lekcjach edukacyjnych w przed-

szkolach oraz szkołach podstawowych, gdzie 

wielu uczniów ma po raz pierwszy możliwość 

kontaktu z tymi zwierzętami. Nowatorskim kie-

runkiem wykorzystania kur ozdobnych może 

być tzw. avesterapia, czyli leczenie ludzi z róż-

nymi dysfunkcjami poprzez kontakt z ptakami. 

Do tego celu nadają się kury Jedwabiste (fot. 

4) o miękkiej strukturze upierzenia i łagodnym 

usposobieniu. Mogą one również pełnić rolę 

w edukacji osób niewidomych, które poprzez 

dotyk poznają zwierzęta. Może być w ten spo-

sób zaprezentowana im budowa kury, jej upie-

rzenie (z uwzględnieniem jego struktury – od 

gładkiej, jedwabistej po szurpatą), kształt grze-

bienia, obecność czuba oraz innych części ciała 

kur i ich rasowego zróżnicowania.
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Fot. 4. Kura Jedwabista 
Photo 4. Silkie hen 

(lookseek.com/Silkie-Chickens.html)

Rasy ozdobne kur jako rezerwa genetyczna 

i element bioróżnorodności wewnątrzgatunko-

wej kury domowej

W intensywnej produkcji drobiarskiej 

pojęcie rasy uległo zatarciu. Stada kur nieśnych 

oraz mięsnych stanowią mieszańce wielu ras 

i ich linii (Łukasiewicz, 2011). W przypadku 

kur ozdobnych kojarzenie osobników w obrębie 

jednej rasy jest podstawowym założeniem pro-

wadzonej pracy hodowlanej. Międzyrasowe mie-

szańce są bezwartościowe, ponieważ nie mogą 

uczestniczyć w wystawach. Wiele ras powstało 

w wyniku kojarzenia osobników o wybitnych 

cechach pokroju w danej rasie. Powstawanie ras 

odbywało się również poprzez dobór naturalny 

osobników, żyjących na danym terenie. W ten 

sposób wyodrębniło się wiele ras, które posia-

dają unikalne geny. Były to rasy o charakterze 

użytkowym, obecnie traktowane jako ozdobne. 

Stanowią one cenny element dziedzictwa kultury, 

a ich znaczenie może być bardzo istotne zarówno 

współcześnie, jak i w przyszłości. U ras lokal-

nych w wyniku działania warunków środowisko-

wych przeżywały osobniki najlepiej radzące so-

bie w trudnych warunkach, przekazując te cechy 

w genach potomstwu. Dzięki odkryciom ważnej 

dziedziny hodowli zwierząt, jaką jest genetyka 

molekularna wiemy dziś, że pojedyncze geny, jak 

i ich zróżnicowanie w postaci istnienia wielu al-

leli mogą mieć duże znaczenie w kształtowaniu 

odporności drobiu na choroby i pasożyty. Rozwój 

technik molekularnych daje możliwość identyfi -

kacji pojedynczych genów i ich wpływu na cechy 

produkcyjne i zdrowie drobiu (Tixier-Boichard 

i in., 2011). Do takich genów należą tzw. QTL 

(Quantitative Trait Loci). Nie wszystkie geny, 

jak i ich konkretne warianty są dobrze poznane, 

dlatego niezwykle ważne jest zachowanie pew-

nej rezerwy genetycznej, nawet tych ras, które 

pozornie nie mają znaczenia ze względu na niską 

produkcyjność w stosunku do selekcjonowanych, 

komercyjnych linii stad prarodzicielskich. De-

tekcja QTL, zwana również mapowaniem QTL 

opiera się na wykorzystaniu map genetycznych, 

a następnie identyfi kacji powiązań między pozio-

mem analizowanej cechy fenotypowej a dziedzi-

czeniem polimorfi cznych markerów DNA (Sła-

wińska i Siwek, 2010).

Działania na rzecz ochrony zasobów ge-

netycznych zwierząt stały się elementem ochrony 

dawnych ras drobiu. Podejmowane są w wielu 

krajach wysiłki, mające na celu zapobieganie 

ich wyginięciu. Ważnym elementem ochrony są 

także wspólne zobowiązania prawne do ochrony 

ras zwierząt gospodarskich jako wspólnego do-

bra ludzkości. W tym celu wiele krajów ratyfi ku-

je akty prawne, w których zobowiązują się m.in. 

do podejmowania działań ochrony metodą in 

situ. Opracowywane są programy ochrony zaso-

bów genetycznych, które są realizowane również 

w Polsce, zgodnie z Konwencją o Różnorodności 

Biologicznej (CBD) z Rio de Janeiro z 1992 r. 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 184, poz. 1532) oraz Proto-

kołem z Nagoi z 2010 r. (www.cbd.int/abs).

Problem w realizacji programów stano-

wią małe populacje danej rasy i możliwe wpływy 

genetyczne innych ras poprzez krzyżowanie. Pro-

ces intensyfi kacji produkcji drobiarskiej na pol-

skich wsiach, gdzie trafi ają mieszańce towarowe, 

spowodował w części utratę unikatowych genów 

lokalnych populacji kur. Z tego powodu w Polsce 

zostały utracone pewne lokalne odmiany i rasy 

kur. Do programu ochrony zasobów genetycz-

nych drobiu została włączona polska rodzima 

rasa – Zielononóżka kuropatwiana oraz dwie rasy 
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powstałe w wyniku jej krzyżowania z innymi ra-

sami – Żółtonóżka kuropatwiana oraz Polbar.

Pozostałe rasy i rody objęte programem 

ochrony zasobów genetycznych stanowią rów-

nież cenny materiał genetyczny (http://www.bio-

roznorodnosc.izoo.krakow.pl/drob). Obecnie przy 

wykorzystaniu technik molekularnych możliwe 

jest poprzez mapowanie odpowiednich markerów 

genetycznych ocalenie innych populacji lokalnych 

kur. Jedną z takich ras jest Karzełek polski, okre-

ślany potocznie przez mieszkańców wsi jako lili-

put lub rajska kurka. Jest to rasa karłowata, która 

nie ma współcześnie znaczenia użytkowego, jest 

traktowana jako ozdobna oraz utrzymywana ze 

względów sentymentalnych. Grupa hodowców tej 

rasy przyjęła jej wzorzec oraz kultywuje i propa-

guje tradycję jej hodowli. Dawniej kury te z racji 

silnego instynktu kwoczenia były wykorzysty-

wane przez wiejskie gospodynie jako nasiadki. 

Były one również przedmiotem badań przeprowa-

dzonych przez Antos i in. (2013). Badania miały 

na celu analizę pokrewieństwa oraz odrębności 

genetycznej dwóch grup karzełków polskich po-

przez wykorzystanie 10 wysoko polimorfi cznych 

markerów mikrosatelitarnych z innymi rasami kur 

(Leghorn, Rhode Island Red, Sussex, Zielononóż-

ka kuropatwiana, Minorka). Wykazano dystans ge-

netyczny pomiędzy badanymi rasami użytkowymi 

a karzełkami polskimi na poziomie 22,8%. W świe-

tle tych badań wykazano uzasadnioną konieczność 

objęcia rodzimych kur karłowatych programem 

ochrony zasobów genetycznych.

Wykorzystanie markerów mikrosatelitar-

nych, które cechuje duży polimorfi zm, do okre-

ślenia dystansu genetycznego pomiędzy rasami 

kur ozdobnych, lokalnych oraz stadami prarodzi-

cielskimi linii komercyjnych stad niosek i broj-

lerów jest powszechnie wykorzystywaną metodą 

(Tixier-Boichard i in., 2009). Szerokie badania 

w tej kwestii przeprowadzili Hillel i in. (2003), 

wykorzystując jako materiał badawczy 52 po-

pulacje kur ras lokalnych (w tym Zielononóżkę 

kuropatwianą), komercyjnych linii oraz dzikich 

kurów bankiwa. Badacze potwierdzili znacznie 

większą zmienność genetyczną wewnątrz ras. 

Ulfah i in. (2015) wykorzystali do analizy ewolu-

cji ras indonezyjskich kur różnych typów, w tym 

dwóch ras ozdobnych – obszar pętli mtDNA D.  

Wyniki tych badań wykazały wyraźne zróżnico-

wanie genetyczne pomiędzy lokalnymi rasami 

kur w Indonezji a komercyjnie użytkowanymi 

tam mieszańcami. Badacze ci postulują podej-

mowanie dalszych wysiłków na rzecz zacho-

wania różnorodności genetycznej lokalnych ras 

indonezyjskich. Wyniki tych badań wykazały 

wyraźne zróżnicowanie genetyczne pomiędzy 

lokalnymi rasami kur w Indonezji a komercyjnie 

użytkowanymi tam mieszańcami. Badacze ci po-

stulują podejmowanie dalszych wysiłków na rzecz 

zachowania różnorodności genetycznej lokalnych 

ras indonezyjskich. Zagadnienie różnorodności 

genetycznych powiązań dziewięciu japońskich 

ras długoogoniastych (Shoukoku, Koeyoshi, Ku-

rokashiwa, Minohiki, Ohiki, Onagadori (fot. 5), 

Satsumadori, Toumaru i Totenko) i komercyjnych 

(White Leghorn i White Plymouth Rock) przy 

wykorzystaniu 40 polimorfi cznych markerów mi-

krosatelitarnych było przedmiotem badań Tadano 

i in. (2007). Stwierdzono znaczącą różnorodność 

genetyczną (wysoki stopień heterozygotyczności) 

między rasami długoogoniastymi. 

Ważnym elementem bioróżnorodności 

są także europejskie rasy kur, w tym pochodzące 

z południowej części kontynentu. Rasą ozdob-

ną pochodzącą z Hiszpanii jest tzw. Hiszpanka. 

Charakteryzują ją biała część twarzowa oraz 

duże białe zausznice. Hiszpanka wraz z 12 inny-

mi hiszpańskimi rasami była przedmiotem badań 

Dávila i in. (2009). Badacze analizowali różno-

rodność genetyczną w obrębie tych ras (fot. 6) 

(Hiszpanka, Prat, Andaluzyjska, Minorka), po-

równując je z komercyjną linią białego Leghor-

na. Badane kury miały dużą liczbę alleli cha-

rakterystycznych wyłącznie dla określonej rasy. 

Cechował je też znaczący polimorfi zm badanych 

markerów mikrosatelitarnych w przeciwieństwie 

do linii białego Leghorna. Na tej podstawie ba-

dacze stwierdzili również znaczący dystans gene-

tyczny pomiędzy rasami hiszpańskimi a białym 

Leghornem. Wilkinson i in. (2012) badali nato-

miast różnorodność genetyczną w obrębie angiel-

skich ras kur, z których wiele jest traktowane jako 
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ozdobne. Badacze stwierdzili wśród nich wysoki 

stopień homozygotyczności. Ich zdaniem, jest to 

spowodowane niską liczebnością kur i brakiem 

wymiany materiału genetycznego pomiędzy ho-

dowcami, co utrudnia przepływ genów w popu-

lacji tych ras. 

Stanowią one jednak, według nich, war-

tościowy element bioróżnorodności genetycznej 

kur, ponieważ w toku badań stwierdzono u nich 

239 wariantów alleli na 30 badanych loci mikro-

satelitarnych ze średnią liczbą 7,97 alleli na locus. 

Lyimo i in. (2014) badali różnorodność genetycz-

ną i strukturę populacji 113 ras kur pochodzących 

z trzech kontynentów – Afryki, Azji i Europy oraz 

komercyjnych linii nieśnych i mięsnych o glo-

balnym zasięgu (jako populacje referencyjne do 

porównania), wykorzystując 29 markerów mi-

krosatelitarnych. W porównaniu z liniami komer-

cyjnymi i rasami europejskimi – rasy azjatyckie 

i afrykańskie posiadały wysoki stopień heterozy-

gotyczności. Według badaczy, działania mające 

na celu ochronę zasobów genetycznych w Euro-

pie powinny koncentrować się na utrzymaniu jak 

największego stopnia różnorodności genetycznej 

poprzez zachowanie jak największej liczby ras 

kur. Dotyczy to również tych, które są obecnie 

traktowane jako ozdobne. Granevitze i in. (2007) 

wskazali natomiast, że wśród ras europejskich 

najwyższy stopień homozygotyczności występuje 

u kur Hamburskich oraz Fryzyjskich. Najwyższą 

heterozygotyczność stwierdzili u ras pochodzenia 

azjatyckiego, u których wykryto 4 warianty alleli 

markerów mikrosatelitarnych charakterystycz-

nych dla danej rasy.

Kura domowa była pierwszym gatunkiem 

zwierząt, na którym wykazano działanie praw dzie-

dziczenia Mendla. Sto lat później kura była pierw-

szym gatunkiem wśród zwierząt gospodarskich, 

u którego rozpoczęto sekwencjonowanie genomu. 

Była również modelem badawczym, którego eks-

perymentalne populacje były wykorzystywane 

w badaniach podstawowych, a ich wyniki stoso-

wane z pozytywnym efektem praktycznym u in-

nych gatunków zwierząt, a nawet u ludzi (Elferink 

i in., 2012). Zarodek ptasi, który rozwija się poza 

organizmem matki, jest dogodnym modelem w za-

kresie embriogenezy i wpływu różnych związków 

na zakłócenie bądź brak toksycznego działania na 

proces embriogenezy. Rasy ozdobne ze względu 

na swoje zróżnicowanie morfologiczne mogą być 

także jednym z obiektów badań dotyczących dzie-

dziczenia cech oraz ich wpływu na rozwój embrio-

nalny. Rajkowska i in. (2016) stwierdziły, że klucie 

się piskląt kur Serama odbywa się już w 19. do-

bie inkubacji, co różni je od innych ras, w których 

standardowa inkubacja jaj trwa 21 dni. Embrioge-

neza i ekspresja genów w jej trakcie u ras ozdob-

nych o tzw. podwójnym grzebieniu były przedmio-

tem badań Dorshorst i in. (2015). W badaniach 

tych wykorzystano włoską rasę Buttercup (fot. 7) 

Fot. 5. Kogut rasy Onagadori 
Photo 5. Onagadori rooster 

(pinterest.se)

Fot. 6. Kogut rasy Hiszpanka
Photo 6. White-Face Black Spanish rooster 

(http://www.cluckcluckdoo.com)
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i francuską La Flèche (fot. 8). Specyfi czny kształt 

budowy grzebienia u tych ras na etapie rozwoju 

zarodkowego jest powodowany przez ektopowe 

ułożenie ektodermy, co jest uwarunkowane dzia-

łaniem genu podwójnego grzebienia Dv. Badacze 

odkryli, że zalążek grzebienia podwójnego na 

etapie embriogenezy powstaje inaczej niż w przy-

padku grzebienia różyczkowego i groszkowego. 

Badaniem ekspresji genu Mb na etapie embrio-

genezy u kur ozdobnych, posiadających tzw. ce-

chę brodatości zajmowali się Guo i in. (2016). 

Autorzy ci, porównując ekspresje genów ustalili, 

że gen Mb odpowiedzialny za powstawanie bro-

dy współdziała z innym genem HOXB8 na róż-

nych fazach morfogenezy. Badacze wykryli cią-

głą wysoką ekspresję ektopową w skórze twarzy 

kurcząt, co sugeruje, że HOXB8 kieruje regional-

nym rozwojem piór i ich ułożeniem pod dziobem. 

Inną ciekawą cechą, będącą przedmiotem badań 

naukowych jest polidaktylia (fot. 9), inaczej pię-

ciopalczastość u kur jedwabistych i niektórych 

innych ras. Dorshorst i in. (2010) zweryfi kowali 

polimorfi zm i podłoże genetyczne genu Po odpo-

wiedzialnego za polidaktylię u kur. Interesującym 

przykładem ekspresji genów jest uwarunkowanie 

nieopierzonej skóry szyi u kur gołoszyjek (fot. 

10). U tej rasy pisklęta po wylęgu nie posiadają 

puchu na tej partii ciała. Jest to powodowane ge-

nem Na, który swoją ekspresję ogranicza jedynie 

do obszaru szyi (Boer i in., 2017). Wielu bada-

czy zajmuje się zagadnieniem oraz analizą fi lo-

genezy zarówno znanych, jak i mało popularnych 

ras. Wyniki badań, w których wykorzystuje się 

analizy DNA oraz mitochondrialnego DNA po-

kazują, jak presja i selekcja ze strony człowieka 

wpływały na proces powstawania nowych ras 

w różnych okresach geologicznych ziemi (Ko-

miyama i in., 2016).

Kury ozdobne są cennym źródłem genów, 

które mogą być wykorzystane w przyszłości. Rasy 

te posiadają wyższą odporność na pewne patoge-

ny, lepsze wykorzystanie paszy czy też geny o du-

żym wpływie na inne ważne cechy użytkowe. Jak 

wskazują Price i in. (2015) pasożyty, takie jak kok-

cydia z rodzaju Eimeria ewoluują wraz ze swoimi 

gospodarzami, dlatego też odporność na ich inwa-

zję jest także w pewnym stopniu uwarunkowana 

genetycznie. Selekcjonowane linie są znacznie 

wrażliwsze na kokcydia niż rasy ozdobne i daw-

niej użytkowane. Zróżnicowanie fenotypowe i ge-

netyczne tych ras może w przyszłości być użyte do 

pozyskiwania produktów o oryginalnych cechach.

Fot. 7. Portret głowy koguta rasy Buttercup
Photo 7. Head of Buttercup rooster

(https://www.backyardchickens.com)

Fot. 8. Portret głowy koguta La Fléche 
Photo 8. Head of La Fléche rooster 

(https://www.fl ickr.com/photos)
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Fot. 9. Polidaktylia, czyli obecność dodatkowego, 
piątego palca (opracowanie własne)

Photo 9. Polydactyly or the presence of a supernu-
merary fi fth toe (author’s own elaboration)

Fot. 10. Kury Gołoszyjki 
Photo 10. Transylvanian Naked Neck chickens

(http://news.nationalgeographic.com)

Fot. 11. Kury rasy Ayam Cemani 
Photo 11. Ayam Cemani chickens

 (https://greenfi refarms.com)

Kury ozdobne jako potencjalne źródło orygi-

nalnych produktów

Duża podaż i niska cena należą do eko-

nomicznych przesłanek sprzyjających rosnące-

mu spożyciu mięsa drobiowego. Jego spożycie 

nie jest zabronione ze względów religijnych, jak 

w przypadku mięsa wieprzowego. W wielu kra-

jach notuje się znaczący wzrost spożycia mięsa 

drobiowego na jednego mieszkańca (Konarska 

i in., 2015). Również w Polsce mięso kurcząt 

brojlerów cieszy się dużą popularnością; rocz-

nie jego spożycie wynosi 27,1 kg na mieszkań-

ca (GUS Rolnictwo, 2016). Urozmaicić ofertę 

mięsa drobiowego mogą również mięso i tuszki 

ras dotychczas mało znanych. Jedną z nich jest 

pochodząca z Indonezji kura Ayam Cemani (fot. 

11), charakteryzująca się ciemną barwą skó-

ry i mięsa (fot. 12). Mała populacja tych kur 

utrzymywana w Polsce była przedmiotem badań 

Łukasiewicz i in. (2009). Badano jakość mięsa 

tej rasy osobników obu płci, ubijanych w wieku 

18 tygodni. Kury te cechowała niższa wydajność 

rzeźna (72,5%) niż kogutów (73,3%). Mięśnie 

piersiowe zawierały średnio 24,7% białka, 0,8% 

tłuszczu i 1,2% popiołu, w mięśniach nóg było 

nieco mniej białka – 21,5%, ale więcej tłuszczu – 

3,6%, przy podobnej zawartości popiołu. W Pol-

sce wykonano porównanie jakości mięsa i histo 

logicznej struktury mięśni kurcząt Ayam Cemani 

oraz  mieszańców  Ayam  Cemani  z  rasą Sussex 

i wolno rosnących kurcząt Hubbard JA 957 (Łu-

kasiewicz i in., 2015). U wszystkich wymie-

nionych grup kurcząt w mięśniach piersiowych 

zawartość białka wynosiła około 24%, tłuszczu 

około 1% oraz  popiołu 1%. W mięśniach udo-

wych u mieszańców Ayam Cemani x Sussex 

i kurcząt JA 957 stwierdzono istotnie wyższy 

udział białka niż u Ayam Cemani. Rezultaty tych 

badań wskazują, że istnieje perspektywa krzyżo-

wania  mało  licznej  populacji  kur  rasy  Ayam
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Cemani z innymi rasami w celu uzyskiwania mie-

szańców rzeźnych o dobrej jakości mięsa i tuszek 

o oryginalnej barwie. 

Fot. 12. Tuszka Ayam Cemani 
Photo 12. Ayam Cemani carcass

(https://pl.pinterest.com)

 Inną rasą ozdobną, która cieszy się dużą 

popularnością wśród hodowców i może być 

źródłem oryginalnego mięsa, jest kura Jedwabi-

sta. Rasę tę, podobnie jak Ayam Cemani cechuje 

ciemna barwa skóry oraz mięśni. Z tego względu 

mięso i tuszki kur Jedwabistych cieszą się popu-

larnością szczególnie w Chinach, ale także w Sta-

nach Zjednoczonych (Łukasiewicz, 2008).

 Jak podają Łukasiewicz i in. (2013), mię-

so tej rasy charakteryzuje wyższa zawartość kar-

nozyny – dipeptydu o ważnych właściwościach 

prozdrowotnych. Cechuje je także pożądana 

struktura włókien mięśniowych, może więc sta-

nowić oryginalny produkt dla konsumentów.

Obecnie wielu badaczy podejmuje tema-

tykę badań, dotyczącą możliwości uzyskiwania 

mieszańców lokalnych ras kur z selekcjonowany-

mi liniami kur mięsnych. W porównaniu do czy-

sto rasowych osobników ras lokalnych mieszańce 

z liniami mięsnymi cechują się szybszym tempem 

wzrostu oraz lepszym współczynnikiem wykorzy-

stania paszy (Sokołowicz i in., 2016). Mieszańce 

są dobrze dostosowane do lokalnych warunków 

środowiskowych i predysponowane do wybiego-

wego chowu. Dal Bosco i in. (2011) wykorzystali 

w tym celu rasę Ancona, którą skrzyżowano z li-

nią mięsną Domianat White Cornish. Uzyskane 

mieszańce cechowała wydajność rzeźna podobna 

do rasy Ancona, ale lepsze umięśnienie oraz wyż-

sza masa ciała i tuszki. Dobrym komponentem do 

produkcji mieszańców kurcząt wolno rosnących 

mogą być kury tzw. olbrzymów. Wykorzystaniem 

kur rasy Cochin do krzyżowania z tradycyjnymi 

szybko rosnącymi kurami mięsnymi zajmowa-

li się Iwamoto i in. (1997). Powstałe mieszańce 

cechowała dobra jakość sensoryczna i skład che-

miczny mięsa oraz dobry profi l histologiczny 

mięśni. Wiele tradycyjnych ras może być źródłem 

wartościowego mięsa, o czym świadczą badania 

Guan i in. (2013). Wykazały one, że kury szur-

pate o atrakcyjnej strukturze piór cechuje dobrej 

jakości mięso. We Francji panuje moda na mięso 

tradycyjnych, dawniej użytkowanych lokalnych 

ras. Jedną z nich jest La Flèche, której mięso jest 

obecnie wykorzystywane w restauracjach, zy-

skując duże uznanie jako produkt delikatesowy 

(Różewicz, 2016 a). Według Andres i in. (2008), 

w Polsce do produkcji mięsa w chowie eksten-

sywnym mogą być wykorzystywane koguty ras 

takich, jak czubatka staropolska i ciężkie kury 

chłopskie.

Drugim bardzo ważnym surowcem po-

zyskiwanym od kur są jaja. Stanowią one bardzo 

cenny produkt spożywczy o wysokiej zawarto-

ści wielu związków prozdrowotnych. Produkcja 

jaj spożywczych bazuje na dwóch rasach i ich 

liniach oraz mieszańcach – Rhode Island Red 

i Leghorn (Crawford, 1990). Dawne rasy kur 

nieśnych (w tym Zielononóżka kuropatwiana) są 

utrzymywane w niewielkich stadkach w chowie 

przydomowym. Ich różnorodność fenotypowa 

i genotypowa może jednak stanowić ważny fun-

dament do produkcji jaj o oryginalnych cechach.

Jednym z kryteriów, jakim kierują się 

konsumenci jaj przy ich zakupie jest barwa sko-

rupy. Na świecie panują zróżnicowane opinie 

i preferencje dotyczące tej cechy jaj. Według Ce-

gielskiej-Radziejewskiej i in. (2016), 90% Pola-

ków (w Wielkopolsce) wskazało, że preferuje jaja 
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o brązowej skorupce, a tylko 10% o białej. Takie 

same pytania ankietowe skierowano do holender-

skich konsumentów, wśród których 45% prefe-

rowało jaja o brązowej skorupie, natomiast 40% 

o skorupie białej. Oprócz tych dwóch barw, są 

jaja z zieloną skorupą, pozyskiwane od kur rasy 

Araucana oraz ciemnobrązowe jaja kur rasy Ma-

rans. Araucana pochodząca z Ameryki Południo-

wej, ceniona jest przez hodowców za posiadaną 

brodę oraz brak ostatniej części kręgosłupa, przez 

co nie ma typowego ogona, a także za oryginalną, 

zieloną barwę skorupy jaja (fot. 13).

Cecha ta jest powodowana dominującym 

autosomalnym genem o symbolu O, znajdującym 

się na pierwszym chromosomie. Po skrzyżowa-

niu kur znoszących białe jaja z kurami Arauca-

na uzyskano mieszance, znoszące jaja o jasno-

zielonej skorupie w porównaniu do znoszonych 

przez czysto rasowe osobniki Araucana. Wynika 

to z obecności w ich genotypie jednej kopii genu 

O. Krzyżowanie rasy Araucana i ras znoszących 

jaja o brązowej skorupie daje zieloną barwę sko-

rupy dzięki obecności zarówno protoporfi ryny 

(IX), jak i biliwerdyny. Jakość jaj pozyskiwanych 

od ras Araucana oraz Zielononóżki kuropatwia-

nej, utrzymywanych w warunkach chowu wol-

nowybiegowego, była przedmiotem badań Bie-

siady-Drzazgi i in. (2014). Badacze stwierdzili, 

że jaja znoszone przez kury Araucana cechował 

korzystniejszy skład morfologiczny, w tym więk-

szy udział żółtka, jednak ich masa była niższa 

w stosunku do jaj znoszonych przez Zielono-

nóżki. Pintea i in. (2012) potwierdzili wyższy 

udział żółtka w stosunku do białka w jajach kur 

Araucana niż u kur Isa Brown, utrzymywanych 

w warunkach ekstensywnego chowu. Jaja od kur 

Araucana zawierały także znaczącą ilość luteiny 

i zeaksantyny, karotenoidów ważnych dla prawi-

dłowego procesu widzenia u człowieka. Stwier-

dzono także wyższą zawartość jednonienasy-

conych kwasów tłuszczowych (MUFA), kwasu 

eikozapentaenowego (EPA) i kwasu dokozahek-

saenowego (DHA) oraz lepszy stosunek kwasów 

n-6/n-3 w żółtku jaj kur Araucana niż w żółtku 

jaj kur Isa Brown. Dobra jakość jaj pozyskiwa-

nych od kur Araucana z chowu wolnowybiegowe-

go, doceniona przez argentyńskich konsumentów, 

została także potwierdzona przez Gultemirian 

i in. (2009). Rasa Araucana jako kury nieśne jest 

bardzo popularna w wielu krajach Ameryki Po-

łudniowej. Rasą europejską o dobrej nieśności, 

a jednocześnie o ciekawym upierzeniu jest Anco-

na (wywodząca się z Włoch). Cechuje ją przydat-

ność do chowu wybiegowego. Mugnai i in. (2009) 

stwierdzili u kur tej rasy wyższą masę jaj, inten-

sywniejszą barwę żółtka oraz wyższą zawartość 

α-tokoferolu, karotenoidów i polifenoli, gdy kury 

mogły korzystać z wybiegu. W Polsce w kierunku 

nieśnym można wykorzystywać rasy kur objętych 

programem ochrony, znoszących jaja o zróżnico-

wanych cechach jakości (Krawczyk, 2009), lokal-

ne chłopskie kury lekkie i ciężkie oraz czubatki 

staropolskie. Jaja tych ras cechuje masa 60–68 g 

typowa dla jaj spożywczych. Najlżejsze Karzełki 

polskie znoszą jaja o masie 35 g. Jaja karzełków 

są stosunkowo duże w porównaniu do ich masy 

ciała oraz cechuje je  wyższy procentowy udział 

żółtka (Andres i in., 2008). Inne rasy kur, np. La-

kenfelder, Minorka mogą produkować pewne ilo-

ści jaj w chowie przydomowym. Kury Lakenfel-

der powstały na terenie Westfalli jako rasa nieśna. 

Cechują się nieśnością na poziomie 36% oraz 

masą jaj wynoszącą 51 g (Różewicz i in., 2016). 

Włoska rasa Minorka w warunkach ekstensyw-

nych osiąga średnią nieśność 33% o masie jaj 

65 g (Andres i in., 2008). Inne rasy, takie jak 

Włoszka, Brahma czy Fawerolla również mogą 

dostarczać jaj konsumpcyjnych. W badaniach 

Bernackiego i Kaszyńskiego (2013) Włoszki 

kuropatwiane oraz Fawerolle łososiowe znosi-

ły jaja o masie odpowiednio 62,97 g i 62,40 g, 

Brahmy o nico niższej masie – 56,79 g. Pokrój 

i barwne upierzenie rasy są jednym z elementów 

strategii marketingowej i reklamowej. Często na 

opakowaniach jaj i tuszek są umieszczane zdję-

cia kur, od których pochodzą, w celu kreowania 

marki produktu oraz zachęty konsumentów do 

ich zakupu. Przykładem mogą być opakowania 

jaj od kur Zielononóżek i tuszki kurcząt z chowu 

zagrodowego.
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Podsumowanie

Kury ras ozdobnych są utrzymywane 

przez hodowców ze względu na ich oryginal-

ny pokrój. Są one traktowane jako zwierzęta 

towarzyszące, utrzymywane dla codziennego 

z nimi kontaktu. Hodowcy nie prowadzą se-

lekcji na cechy użytkowe, dbając o przepływ 

genów w ich populacjach. Polscy hodowcy 

mają bardzo ważny wkład w ocalenie rodzi-

mych ras drobiu, takich jak Czubatka dworska 

czy Karzełek polski. Kury ozdobne są również 

przedmiotem badań genetycznych nad eks-

presją pewnych genów oraz zróżnicowaniem 

genetycznym pomiędzy rasami. Badania wpły-

wu ekspresji genów na powstawanie pewnych 

cech i poznawanie tych mechanizmów na eta-

pie embriogenezy to współczesne kierunki 

prowadzonych badań. 

Niektóre specyfi czne cechy kur ozdob-

nych mogą być wykorzystane do produkcji ory-

ginalnych produktów spożywczych. Kury Ayam 

Cemani czy Jedwabiste mogą być wykorzystane 

do produkcji tuszek o specyfi cznej barwie i war-

tości odżywczej. Ze względu na małą liczebność 

i niską produkcyjność rasy ozdobne nie mają 

tak znaczących walorów użytkowych jak wyso-

koprodukcyjne mieszańce. Stanowią natomiast 

ważny element bioróżnorodności gatunku.

Fot. 13. Jaja kur rasy Araucana 
Photo 13. Araucana eggs
(https://pl.pinterest.com)
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ORNAMENTAL  CHICKEN  BREEDS  AS  COMPANION  ANIMALS,  A  COMPONENT
OF  THE  GENETIC  DIVERSITY  OF  SPECIES,  AND  A  POTENTIAL  SOURCE  

OF  ORIGINAL PRODUCTS

Summary

Ornamental hens, once used for the production of eggs and meat, are today treated as companion animals. 
They are kept by the breeders for their own enjoyment, not for the purpose of producing eggs or meat. Their dif-
ferentiation in body conformation and variety of features allow breeders to choose a breed that will appeal to them. 
At the same time, by keeping very rare breeds they protect them from extinction. Because of this, they are able 
to survive and form part of the genetic diversity of the species. The ornamental breeds are a valuable material to 
study the genetics and evolution of many breeds. As a result, they can be treated as one of the objects of genetic re-
search and embryo development, taking into account specifi c morphological features of particular breeds. Thanks 
to many original traits, hens of ornamental breeds can also be the source of original products such as eggs or meat. 
Examples of such breeds include Indonesian Ayam Cemani, Chinese Silkie hen, and in the case of chicken eggs, 
Araucana or Maran. This work presents the multi-faceted importance of breeds of ornamental hens as companion 
animals, the valuable genetic reserve of the species and the potential source of original products.

Key words: hens, ornamental breeds, species genetic diversity


