
 
Czy drób ozdobny to tylko hobby? 
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 W ostatnich latach można zaobserwować coraz większe zainteresowanie 
utrzymywaniem amatorskich ras drobiu przez hodowców-hobbystów, jak również rolników. 
Drób ozdobny najczęściej można spotkać w prywatnych hodowlach oraz w gospodarstwach 
agroturystycznych, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na swój unikalny 
wygląd. Wiele osób decyduje się na utrzymywanie ptactwa ozdobnego nie tylko dla 
uatrakcyjnienia obejścia, ale również z chęci obcowania ze zwierzętami. 
 Wśród ptaków jednego gatunku największą różnorodnością cech związanych z 
rozmiarami i sylwetką ciała oraz barwą i strukturą upierzenia charakteryzują się kury. 
Większość obecnie występujących ras kur nie przypomina wyglądem swojego przodka, 
którym jest kur bankiwa (Gallus gallus). Gatunek ten w dzikiej formie występuje w Indiach i 
Archipelagu Malajskim.  
Na przestrzeni lat powstało wiele ras, zazwyczaj na zasadzie połączenia cech użytkowych z 
niecodziennym wyglądem. Z czasem zaczęto zastępować krajowe (często lokalne) rasy 
kurami, bądź ich mieszańcami do produkcji wielkotowarowej lub wykorzystywanych do 
chowu przyzagrodowego. W taki właśnie sposób na pewien czas z polskich gospodarstw 
niemal całkowicie zniknęła zielononóżka kuropatwiana. Niedawno rasa została na nowo 
doceniona, głównie ze względu na możliwość wykorzystania zielononóżek w gospodarstwach 
ekologicznych i agroturystycznych. Kury tej rasy są bardzo dobrze przystosowane do 
polskich warunków klimatycznych i ekstensywnego systemu utrzymania, czym przewyższają 
bardziej wydajne rasy i mieszańce towarowe. 

Wyróżniamy kilka grup kur, do których zaliczamy m.in.: kury czubate, bojowce, rasy 
długoogoniaste, karły właściwe oraz wiele innych. 

Kury czubate należą do grupy, u której występuje anomalia w budowie czaszki, tzw. 
protuberancja. Guz kostny czaszki może mieć większe bądź mniejsze rozmiary od czego 
zależy wielkość i kształt czuba utworzonego z piór. Do najpopularniejszych kur czubatych 
zaliczamy: czubatkę polską brodatą (w niektórych europejskich krajach znaną pod nazwą 
„padewska”), sułtana oraz kury jedwabiste (silki). Kury jedwabiste dodatkowo cechuje 
miękka, luźna stosina, przez co ptak wygląda jakby posiadał gęstą sierść zamiast piór. Coraz 
większe zainteresowanie wśród hodowców wywołuje czubatka dworska - jedna ze 
stosunkowo niedawno zarejestrowanych polskich ras. Jest to kura łącząca jednocześnie cechy 
użytkowe z niezwykle dekoracyjnym wyglądem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 
przyszłości może wzbudzić zainteresowanie porównywalne z utrzymywaniem zielononóżki 
kuropatwianej. 

Bojowce należą do grupy kur o krępej budowie i bardzo dobrym umięśnieniu. 
Praktycznie wszystkie rasy kur bojowych zostały wyhodowane na Dalekim Wschodzie, gdzie 
pierwotnie były ptakami używanymi do walk. Walki kogutów były traktowane jako swoisty 
rytuał, skupiający liczne grono obserwatorów. Obecnie utrzymywane są amatorsko jako ptaki 
ozdobne. Warto wspomnieć, że brojlery kurze przeznaczone do masowej produkcji mięsa 
drobiowego wywodzą się m.in. od bojowca indyjskiego.  

Do kur długoogoniastych zaliczamy rasy takie jak: feniks, onagadori, sumatra, 
jokohama i wiele innych. Koguty charakteryzują się nienaturalnie długimi piórami siodła oraz 
sierpówkami i sterówkami, które u niektórych ras osiągają ponad metr długości i ciągną się za 



ptakiem po podłożu. Z tego właśnie względu są to kury z większymi wymaganiami pod 
względem podłoża na wybiegach, bądź w wolierach. Kury te pięknie prezentują się nie tylko 
ze względu na długie pióra ogona, ale również elegancką, dostojną sylwetkę. Wartości 
użytkowe tych ras są niewielkie, jednak kury posiadają silny instynkt kwoczenia, dzięki 
czemu są dobrymi nasiadkami i wodzicielkami kurcząt. Warto wspomnieć w tym miejscu o 
japońskiej rasie onagadori, u której pióra ogona kogutów rosną przez całe życie i potrafią 
osiągnąć długość do ośmiu metrów, a nawet więcej. W naszej strefie klimatycznej pióra u 
ptaków tej rasy nie osiągają aż tak imponującej długości, jednak nierzadko zdarzają się okazy 
z ogonem długości 2-3 metrów. 

Karły właściwe takie jak japońskie chabo, angielskie sebrytki, karzełki łapciate 
(millefleur), bantamki czy najmniejsze kury świata – serama, cechuje wrodzona karłowatość, 
dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Kury karłowate (miniaturowe) są idealnym 
rozwiązaniem dla osób, które chcą utrzymywać drób ozdobny lecz z różnych względów nie 
posiadają odpowiednich warunków (zwłaszcza optymalnie dużej powierzchni wybiegu). Kury 
tych ras wymagają znacznie mniejszej powierzchni w porównaniu z rasami standardowymi. Z 
tego właśnie względu wiele „dużych” ras posiada swoje miniaturowe odpowiedniki. 

Dużym zainteresowaniem wśród hodowców cieszą się cochiny i brahmy 
(brahmaputry), zaliczane do jednych z największych i najcięższych ras. Posiadają gęste 
upierzenie oraz opierzone skoki, tzw. łapcie. Masa ciała tych kur wynosi ok. 4-5 kg, jednak u 
niektórych kogutów dochodzi nawet do ponad 7 kg. 

Istnieje jeszcze wiele niezwykle ciekawych ras, do których możemy zaliczyć m.in.: 
araucany – południowoamerykańskie, bezogoniaste kury, które składają jaja o turkusowej 
skorupie, gołoszyjki - pozbawione piór grzywy oraz dość rzadko występujące w naszym kraju 
ayam cenami – kury o smoliście-czarnym upierzeniu, u których silna pigmentacja skóry czyni 
ją jednolicie czarną, a podwyższona zawartość hemoglobiny wpływa na ciemne zabarwienie 
krwi i mięśni tych ptaków. 

Prócz kur ozdobnych, w hodowlach amatorskich możemy spotkać również inne 
gatunki, takie jak egzotyczne gatunki bażantów (złociste, srebrzyste, diamentowe, 
królewskie), kuropatw, czy pawie indyjskie. Większość z nich wymaga utrzymywania w 
wolierach z tego względu, że nie są to ptaki udomowione. Kolorystyka i forma upierzenia 
większości gatunków bywa imponująca. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się również ptactwo wodne: różne gatunki kaczek 
(krzyżówka, mandarynka, karolinka), gęsi (wiele gatunków bernikli) czy łabędzi (łabędź 
czarny). Zazwyczaj są to ptaki o różnorodnej kolorystyce upierzenia. Z ich utrzymaniem 
wiąże się konieczność posiadania zbiorników wodnych, na których ptaki najlepiej się 
prezentują. 
 Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Hodowców Drobiu Rasowego Czubatka Polska oraz 
Warszawskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego organizuje w 
tym roku kolejną edycję pokazu gołębi rasowych i drobiu ozdobnego podczas XIV 
Mazowieckich Dni Rolnictwa, 22-23 czerwca 2013 r., na który serdecznie Państwa 
zapraszamy. 
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