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Trocha systematiky
Kur bambusov! (Bambusicola thoracica)

pat"í spolu s dal#ími dv$ma druhy do v!cho-
doasijského rodu Bambusicola. Typick! je
pro tento rod relativn$ dlouh! ocas tvo"en!
%trnácti pery. Pohlaví jsou si podobná, nej-
snadn$j#ím rozli#ovacím znakem je ostruha,
která samicím chybí. Zmín$n!mi dal#ími
dv$ma druhy jsou kur skvrnitobok! (Bam-
busicola fytchii) a kur (Bambusicola sonori-
vox) z Tchaj–wanu, kter! je je#t$ dodnes
v "ad$ publikací "azen jako poddruh kura
bambusového, tedy B. thoracica sonorivox.
Poslední v!zkumy se v#ak p"iklán$jí spí#e
k odd$lení t$chto druh&. Relativn$ nejisté je
za"azení tohoto rodu v rámci pod%eledí. P"e-
dev#ím podle morfologie je ponejvíce "azen
do pod%eledi Perdicinae, tedy mezi k"epelky
a koroptve. Sou%asné práce v#ak jsou spí#e
toho názoru, 'e spole%n$ se sv!m nejp"íbuz-
n$j#ím rodem Galloperdix pat"í spí#e do
pod%eledi Phasianinae, tedy mezi pravé ba-
'anty.

!ivot v p"írod#
Jak bylo "e%eno v!#e, pohlaví u t$chto

kur& se p"íli# neli#í, i kdy' rozdíly vypozoro-
vat m&'eme. Samice je men#í, dosti matn$j-
#ího zbarvení a chybí jí zmín$ná ostruha.
Délka t$la t$chto kur& %iní 30–32 cm. Váha
u samc& je uvád$na 242–297 gram&, u samic
200–242 gram&.

Pokud se dr'íme v!#e zmín$ného názo-
ru, tak tento druh kura 'ádné poddruhy ne-
tvo"í, tudí' je monotypick!.

Vyskytuje se v ji'ní (ín$, konkrétn$ od
v!chodního S–%chuanu a Kuej–%ou dál na v!-
chod p"es Chu–nan, v!chodní )iang–si a se-
verní Kuang–tung a' po oblasti Fu–*ien a ji'-
ní (e–*iang. Introdukován byl do Japonska
(Hon#ú, Sado, +ikoku, Kjú#ú, O#ima,
Niid'ima, +ikined'ima, Mijaked'ima,
Ha%id'ód'ima a Iwod'ima) a na Havaji.

Zde v#ude je z"ejm$ b$'n!m druhem.
Jeho po%ty v (ín$ klesají vzhledem k p"íli#-
nému lovu, stejn$ tak kv&li ztrát$ vhodného
'ivotního prost"edí, ale zatím nebyl za"azen
mezi ohro'ené druhy.

Preferuje husté k"oviny v nízk!ch kop-
cích do 2 000 m n. m., ale jen velice z"ídka vy-
stupuje nad 1 000 m n. m. A% nám to jeho %es-
k! i odborn! název rodu napovídá, bambu-
sové porosty nepreferuje, ale samoz"ejm$ je
také osidluje. (asto ob!vá travnaté plochy
a p"edev#ím v Japonsku i parky.

V$t#inou se pohybuje v párech %i mal!ch
skupinkách do dvaceti jedinc&. V zimním
období vytvá"í hejnka dvakrát v$t#í (nejvíce
v Japonsku). Ka'dé hejnko si údajn$ brání
%ist$ své omezené teritorium, stravovací
a h"adovací místo, ale tuto informaci je je#t$
nutno v p"írod$ prov$"it.

U tohoto druhu je nej%ast$j#í monoga-
mie, kdy se na ja"e za%ínají rozpadat v$t#í
skupinky. Hnízdo je nej%ast$ji umíst$no
u kmene stromu, pod ke"em %i v drnu trávy.
Sn&#ka %ítá obvykle 3–7 (nejvíce 15) vajec.
Inkubace trvá 17–19 dní.

,iví se nej%ast$ji pupeny, v!honky, seme-
ny, bobulemi a nejr&zn$j#ími bezobratl!mi.

Chov a odchov
S chovem t$chto zajímav!ch a pest"e

zbarven!ch kur& jsem za%al v roce 2010, kdy
jsem získal dv$ odchovaná ku"ata od kolegy
a p"ítele pana Emila +kody. Po"ídit si je jsem

Chov a odchov kur$ bambusov%ch
(Bambusicola thoracica thoracica)

Kurové bambusoví se samcem amadiny páskované (Amadina fasciata).

Rodi%e (v pop"edí kohout) s ku"aty z obou sn&#ek.
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si p"ál ji' dlouhou dobu p"edtím,
jen se sehnáním to u nás tehdy
nebylo jednoduché.

Po"ízená mlá-ata jsem po ka-
rantén$ umístil do hust$ zarostlé
voliéry o rozm$rech 10.4 m ur%e-
né pro v!chodoasijské druhy
ptactva. Porost zde tvo"ily p"ede-
v#ím metasekvoje %ínské (Meta-
sequioa glyptostroboides), boro-
vice Wallichovy (Pinus wallichia-
na), trojpuk drsn! (Deutzia scab-
ra), kiwi (Actinidia issai), %echra-
vy (Astilbe) a bambusy rod&
Phyllostachys a Fargesia. Mladí
bambusáci zde 'ili ve spole%nosti
ba'ant& mand'usk!ch (Cros-
soptilon mantchuricum), hrdli-
%ek v!chodních (Streptopelia orientalis)
a %ínsk!ch (Streptopelia ch. chinensis), holu-
b& doup/ák& (Columba oenas) a zelenok"íd-
l!ch (Chalcophaps indica) a drozd& %ernopr-
s!ch (Turdus dissimilis). Oba ptáci se zde cí-
tili dob"e a brzy se ukázalo, 'e se jedná o dva
kohoutky.

Brzy jsem v#ak musel kury bambusové
z této voliéry p"emístit. Do sousední voliéry
se toti' dostala kuna a necht$l jsem riskovat,
'e p"ijdu i o tyto ptáky. 

Umístil jsem je do men#í voliéry o roz-
m$rech 3.3 m, takté' pro asijské druhy ptac-
tva, kde jsou bambusáci chováni dodnes. Zde
tvo"í porost zlatice (Forsythia), hortenzie
popínavá (Hydrangea petiolaris), p"ísavník
p$tilist! (Parthenocissus quinguefolia),
chmel japonsk! (Humulus japonicus), tlus-
tonitník klasnat! (Pachysandra terminalis)
a bambus (Sasa palmata). Chováni jsou zde
ve spole%nosti holub& zelenok"ídl!ch
(Ch. indica), hrdli%ek %ínsk!ch (Streptopelia
ch. tigrina), holoubk& pruhovan!ch (Geo-
pelia striata), holub& %ernotemenn!ch (Ptili-
nopus melanospilus) a r!'ovník& #ed!ch
(Padda oryzivora). V této spole%nosti jsem
nikdy nezaznamenal 'ádn! pro-
blém. Jedinou agresi jsem zazna-
menal v&%i k"epelkám %ínsk!m
(Coturnix chinensis), kdy tokají-
cí kohout kura bambusového za-
bil kohoutka k"epelky %ínské.
Jako substrát pou'ívám písek, je-
liko' má jeho pou'ití minimáln$
dv$ v!hody. Jednak v!razn$
usnad/uje odstra/ování trusu
a jin!ch ne'ádoucích „v$cí“ z vo-
liéry a hlavn$ je v!bornou pre-
vencí zdraví chovanc&. Na such!
pís%it! podklad se toti' nedosta-
nou krou'kovci ani m$kk!#i
a ptáci jsou v!razn$ chrán$ni
proti parazit&m a jin!m problé-
m&m, které tito bezobratlí p"e-
ná#ejí.

Na za%átku roku 2011 jsem jednoho z ko-
houtk& vym$nil za samici s chovatelem, kte-
r! m$l opa%n! problém, tedy dr'el dv$ sle-
pi%ky. Pro jistotu jsem asi na t"i t!dny umís-
til samici do vedlej#í voliéry, aby se ptáci vi-
d$li a sly#eli, ale nemohli p"ímo k sob$. M&j
tah se ukázal jako správn!, jeliko' mi za pár
dní volal onen chovatel s tím, 'e ptáky hned
spojil a kohout samici zabil. U mne se ve
zmín$ném roce u t$chto pták& ji' nic zvlá#t-
ního neudálo.

V roce 2012 sami%ka snesla první sn&#ku,
dokonce na vejce zasedla. Vylíhla se dv$ ku-
"ata, která jsem v#ak neodchoval, proto'e ve
stá"í 14 dn& se ob$ ku"ata ztratila. Z"ejm$ je
m$ly na sv$domí my#i, které v této volié"e
%asto páchají neplechu.

V dubnu leto#ního roku slepi%ka snesla
8 vajec pod p"ipravené smrkové chvojí.
Zasedla na n$ 8. 5. a 26. 5. se vylíhlo 6 ku"at.
Dva dny poté jsem ráno dv$ ku"ata nalezl
mrtvá, schoulená u sebe. Je tedy mo'né, 'e se
v noci podchladila, jeliko' teplota v t$chto
dnech v!razn$ kolísala a v noci se n$kdy do-
stala pod bod mrazu. Nicmén$ zbylá ku"ata
dob"e prospívala a dále rostla. Na pé%i o n$

se v!razn$ podílel kohout, kter!
jim nap"íklad podával hmyz, ale
také %ást mlá-at v noci zah"íval.
Ve stá"í 17 dní, tedy 12. 6., jsem
ku"ata poprvé pozoroval vylétlá
na v$tvích a také od tohoto dne
na v$tvích h"adovala. Ve v$ku
22 dní, 17. %ervna, ji' ku"ata bez
problém& voln$ létala a 18. 6. se
mlad! kohoutek poprvé oz!val.

Na konci %ervna m$ v#ak
u mého páru %ekalo je#t$ dal#í
p"ekvapení. 30. %ervna slepi%ka
zasedla na dal#í sn&#ku, tento-
krát #esti vajec, a%koli mlá-ata
z první sn&#ky je#t$ nebyla zcela
samostatná. Z této sn&#ky se vy-
líhla %ty"i ku"ata, jedno z nich

jsem na#el za pár dní u#lapané. V#echna ku-
"ata z první sn&#ky rodi%&m vydatn$ pomá-
hala s pé%í o své mlad#í sourozence. Nabízela
jim hmyz a malá ku"átka zah"ívala p"i h"a-
dování.

Ku"ata byla okrou'kována krou'ky
WPA o pr&m$ru 7 mm, a jeliko' se jedná
o sociální druh kura, ne%iní dodnes 'ádn!
problém jejich dr'ení s rodi%i.

Krmení
Krmení t$chto pták& není obtí'né.

Základ tvo"í granule B,3, v dob$ hnízd$ní
B,N a sm$s zrnin DeliNature %. 31. Tato
sm$s je ka'dodenn$ obohacována o va"enou
r!'i, strouhanou mrkev a zelené krmení.
Jako zelené krmení pou'ívám nej%ast$ji kop-
"ivy, ale dle dostupnosti dopl/uji o salát, %ín-
ské zelí, petr'el, celer, kopr, #penát, mátu,
medu/ku, mate"ídou#ku atd. Kur bambuso-
v! miluje #irokou #kálu plod&. Prakticky ne-
ustále mají k dispozici na p&lku rozkrojené
jablko %i hru#ku, ale s oblibou berou i dal#í,
p"edev#ím v#ak bobuloviny, jako hroznové
víno, angre#t, t"e#n$, rybíz, bor&vky, áronii,
%ern! bez, schisandru, jahody, maliny, ostru-

'iny a jednotlivé dílky granátové-
ho jablka.

Nezbytností je hmyz, kde
bohat$ sta%í podávat mou%né %er-
vy, zophobasy nebo larvy ples-
nivce obilního. Ptáci v#ak dob"e
p"ijímají i tvaroh. ,ivo%i#né bíl-
koviny v#ak nepodávám cel! rok
stejn$ a b$hem zimního období
je ptáci nedostávají v&bec. Hmyz
a dal#í za%ínají dostávat po od-
chodu mraz& a alespo/ trochu je
tak simulována zm$na stravy,
která nastává té' v p"írod$.

Ku"ata dostávala granule B,1
a B,2 spolu se sm$sí Unii Patté
od firmy Orlux, kterou brala ve-
lice dob"e a tato sm$s velice chut-
ná i dosp$l!m pták&m. Ob%as

Kohout s dvoudenními ku"aty.

Slepice s ku"aty z první sn&#ky.
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byla tato sm$s obohacována o tvrd! tvaroh.
Krmení je podáváno ka'd! den %erstvé,
mimo dobu hnízd$ní ptáci mají jednou t!d-
n$ p&st.

Ka'dodenn$ je obm$/ována také voda,
která je pravideln$ obohacována o Acido-
mid, Knoblamin a Bronchoxan. V letním ob-
dobí vodu obohacuji o Hydralac, bránící de-
hydrataci, kter! se mi prozatím velice dob"e

osv$d%il a u pták& je jeho vliv opravdu pozo-
rovateln!.

Jako vitaminová slo'ka se mi nejlépe
osv$d%ila sypká sm$s Colombine Vita ur%e-
ná pro holuby, kterou p"idávám 2–3. t!dn$
do krmiva. Jednou t!dn$ je také krmení obo-
hacováno o pivovarské kvasnice a 2–3. ro%n$
o Imunnoflash.

Ptáci jsou dvakrát ro%n$ od%ervováni,

p"ípravky st"ídám, aby nedo#lo ke vzniku re-
zistence u parazit&. Samoz"ejmostí je také
grit a zobov! kámen.

Chov tohoto zajímavého druhu tedy roz-
hodn$ není obtí'n! a doufám, 'e se v na#ich
voliérách co mo'ná nejvíce roz#í"í.

text a foto: Adam Bura


