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„Kapłonem zowią koguta, któremu członki rodzajne wyrzynają się dla większej tłustości i smaku lepszego”.
[Jan Krzysztof Kluk]
W ostatnich latach wśród polskich konsumentów
zauważono wzrastające zainteresowanie niszowymi
produktami spożywczymi. Wzrosła również świadomość
dotycząca jakości spożywanych wyrobów. Preferencje
konsumentów w zakupie artykułów spożywczych, pokazują, że nabywcy kierują się względami zdrowotnymi
[27], ceną, a także jakością produktów [3, 26]. Mięso
drobiowe staje się coraz ważniejszym składnikiem diety
Polaków. Produkty niszowe pozyskane w ekstensywnych warunkach utrzymania, znajdują coraz większą
aprobatę polskich konsumentów, skłonnych zapłacić
więcej za mięso drobiowe bardzo dobrej jakości, wyróżniające się szczególnymi walorami smakowymi. W Polsce występuje wiele ras rodzimych drobiu/kur nieśnych,
które są objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Dostarczają one na rynek produkty nietypowe,
bogate w składniki odżywcze, wyróżniające się pożądanymi cechami sensorycznymi [4, 12]. Doniesienia naukowe wskazują, że mięso pochodzące od ptaków rodzimych ras charakteryzuje się intensywniejszym zapachem i lepszym smakiem [30]. Przykładem produkcji
mięsa o specyficznych walorach smakowych może być
mięso drobiu poddanego zabiegowi kapłonowania [2].
Wyniki badań wskazują, że mięśnie piersiowe oraz mięśnie nóg kapłonów rasy żółtonóżka kuropatwiana, charakteryzują się lepszą zdolnością utrzymywania wody
i kruchością, mniejszym wyciekiem naturalnym oraz termicznym [6]. U ptaków kastrowanych obserwowany jest
wzrost otłuszczenia tuszki, jak wiadomo, tłuszcz jest nośnikiem walorów smakowo-zapachowych [13, 36]. Pomimo że tuszki kapłonów charakteryzują się wyższą
zawartością tłuszczu w mięśniach, cechuje się on korzystnym profilem kwasów tłuszczowych (niższym udziałem SFA i wyższym PUFA) [1].
Kastrację ptaków stosowano już w I wieku p.n.e. Początkowo zabieg ten był związany z obrzędem religijnym, natomiast później około 162 roku przed naszą erą,
w Rzymie ustanowiono prawo Lex Faunia – nakaz
oszczędzania żywności, wprowadzony stosowną uchwa-
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łą przez Senat Rzymu. W celu efektywniejszego wykorzystania zasobów dokonywano kastracji, która powodowała zwiększenie masy ciała. Z kolei później okazało
się, iż kapłonowanie prowadzi nie tylko do zwiększenia
masy ciała ptaków, ale ma wpływ na polepszenie smaku
pozyskiwanego mięsa. Kastrację kogutów praktykowano już znacznie wcześniej, w Chinach czy Grecji. Kapłonowanie powoduje zmiany w zachowaniu kogutów. Poprzez spadek poziomu testosteronu we krwi, kapłony
wykazują mniejszą agresywność, stają się uległe, a także mniej aktywne [18].
W Polsce tradycja spożywania dań z kapłona sięga
VII wieku. Kapłon zajmował znamienite miejsce na stołach zamożnej szlachty, był symbolem dobrobytu. Dania
z kapłona odpowiednio przygotowane i podawane były
rarytasem kuchni staropolskiej – XVI i XVII wieku. W dziele Stanisława Czernieckiego wydanym w 1682 roku jako
pierwsza polska książka kucharska „Compendium Ferculorum albo Zebranie potraw” natrafiamy na przepisy
kulinarne z udziałem kapłona [14]. O daniach z kastrowanych ptaków pisali między innymi Jan Krzysztof Kluk,
Wojciech Wielądko oraz Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” [19, 21, 35]. W Polsce po II wojnie światowej
chów kapłonów został ograniczony na skutek wprowadzenia zakazu kastracji ptaków. Z kolei zmiany wprowadzone w 2008 roku pozwalają na chirurgiczną kastrację
ptaków. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 roku, kapłon
to samiec ptaka chirurgicznie kastrowany przed osiągnięciem dojrzałości płciowej i poddany ubojowi w wieku minimum 20 tygodni. Po kastracji kapłony muszą być
tuczone przez okres co najmniej 11 tygodni. Należy
nadmienić, że kastracja ptaków jest znacznie trudniejsza niż ssaków z powodu umiejscowienia jąder. Gonady
ptaków rozmieszczone symetrycznie po obu stronach
kręgosłupa, podwieszone są w okolicy dogrzbietowej
jamy ciała, wciśnięte między nerkę oraz aortę [20]. Wiek
ptaków jest czynnikiem, który należy uwzględnić przy
planowanej kastracji chirurgicznej. Kapłonowanie powoduje trwałe obniżenie testosteronu, hormonu steroidowego należącego do androgenów. U samców około
95% testosteronu wytwarzają komórki Leydiga jąder
[28]. Wiek kogutów oraz rasa mają wpływ na stężenie
tego hormonu [24]. Według Sinanoglou i wsp. [33] ptaki
poddawano zabiegowi kastracji w wieku 2 lub 3 tygodni,
natomiast Severin i wsp. [32] podają wiek 8, a nawet 12
tygodni. Wyniki badań przeprowadzonych na kogutach
wskazują, iż chirurgiczne usunięcie gonad u ptaków
starszych może być trudniejsze niż u ptaków młodych,
przez co, jak już wspomniano, zabieg kapłonowania staje się bardziej czasochłonny i skomplikowany. Należy
mieć na uwadze, iż kapłonowanie można przeprowadzić
w każdym wieku kogutków, jednak przede wszystkim
zależy od masy ciała oraz rasy. Masa ciała ptaków pod����
dawanych zabiegowi nie powinna być niższa niż 0,5 kg.
Uzasadnionym wydaje się prześledzenie zmian stężenia testosteronu u ptaków poddanych kastracji chirurgicznej, co może być pomocne w optymalizacji wieku
ptaków poddawanych kapłonowaniu. Wiek ptaków
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wpływa na przeżywalność, stąd u osobników starszych
można zaobserwować większy odsetek upadków po zabiegu. Kapłonowanie ptaków może nieść również komplikacje po wykonanym zabiegu. Może wystąpić m.in.
krwotok z uszkodzonych naczyń krwionośnych, odma
podskórna, przepuklina międzyżebrowa czy powikłania
septyczne [9]. Odma podskórna rozwija się u około 50%
osobników, przyczyną jej wystąpienia jest zalegające
powietrze w powłokach ciała. Wówczas ptaki po przebytej kastracji chirurgicznej mają słabszą kondycję, ciśnienie pod skórą wzrasta, słabiej się poruszają. Odmę należy usunąć poprzez nacięcie skóry, które bywa powtarzane w zależności od potrzeby [16, 29]. Straty po przeprowadzonym zabiegu kapłonowania mogą wynieść od
3-4% do 20% osobników [31, 33]. Jak podano wcześniej, kapłonowanie ptaków jest zabiegiem skomplikowanym, stąd nieprecyzyjna kastracja niesie za sobą
negatywne skutki. Pozostawienie w organizmie zwierzęcia nawet nielicznych komórek, jest przyczyną dalszej produkcji hormonów płciowych. W praktyce osobniki takie nazwano „slip”. Charakteryzują się większą aktywnością, także wtórne cechy płciowe nie zanikają
u tych osobników, jak w przypadku kapłonów [10, 34].
Obecnie kastrację chirurgiczną kogutów wykonuje się
między innymi we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii w USA oraz na Tajwanie [18].
Do produkcji kapłonów w Polsce wykorzystuje się rodzime rasy lub lokalnie zaadaptowane rasy kur, przede
wszystkim zielononóżkę kuropatwianą [23, 36, 37] oraz
żółtonóżkę kuropatwianą [6], rzadziej rhode island red
[7, 22], czy sussex [1]. R������������������������������
ównież w Europie��������������
, między innymi we Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz Włoszech i na
Tajwanie (Taiwan Country Chicken) wykorzystywane są
lokalne rasy. We Francji, rasą wykorzystywaną do produkcji kapłonów jest rasa bresse, w Portugalii freamunde [5], w Hiszpanii castellana negra [25] oraz extremena
azul [15]. Należy nadmienić, iż rasy te stanowią zasoby
genetyczne drobiu w tych krajach.
Dane dotyczące produkcji kapłonów na świecie są
dość ograniczone. Dotyczą przede wszystkim krajów
azjatyckich, gdzie kapłony użytkowane są w celu samozaopatrzenia gospodarstwa. Doniesienia naukowe wskazują, że���������������������������������������������
�����������������������������������������������
największa produkcja kapłonów jest na Tajwanie i wynosi ok. 4,3 mln sztuk rocznie [11, 17]. W Europie krajem przodującym w produkcji kapłonów jest
Francja, gdzie produkuje się 1,5 mln sztuk rocznie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych produkcja sięga 1 mln,
jednakże należy podkreślić, że ptaki poddawane są immunokastracji. Zabieg ten polega na zastosowaniu implantu zawierającego żeński hormon lub podaniu kogutkom podskórnie chlorku kadmu, celem zneutralizowania działania męskiego hormonu – testosteronu.
Zabieg ten wpływa na zwiększenie masy ciała kogutów
[18].
Wzrastające zainteresowanie użytkowaniem kapłonów w ostatnim czasie pozwala na racjonalne zagospodarowanie nadliczbowych kogutków typu nieśnego, stanowiące nadwyżkę w wylęgach. Chów kapłonów trwa
średnio od 6 do 8 miesięcy w systemie ekstensywnym.
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Przy odchowie kapłony żywione są paszami gospodarskimi, na ptaki działają także czynniki środowiskowe.
Należy uwzględnić koszty zabiegu kastracji chirurgicznej przy produkcji ptaków, które wahają się od 10 do 35 zł
od sztuki. Ponadto należy liczyć się z upadkami po zabiegu kastracji. Z dostępnych informacji cena za tuszkę
kapłona w naszym kraju wynosi około 170 zł, średnia
masa tuszki kapłona zielononóżki kuropatwianej w 28 tygodniu odchowu wynosi około 1,453 kg, natomiast masa
tuszki kapłonów rasy plymouth rock w 20 tygodniu wynosi 1,321 kg [22, 37]. W Europie cena za tuszkę kapłona Villalba sięga od 200 do 300 euro za sztukę [9]. Natomiast cena włoskiego kapłona (Cappone di Morozzo)
utrzymuje się od 28 do 42 euro za kilogram. W Portugalii cena za sztukę tuszki kapłona wynosi 65 euro za
sztukę (masa tuszki od 3,00 do 4,00 kg) [8].
Zważywszy na walory smakowe tuszki kapłona, który
jest promowany jako produkt regionalny na różnych festiwalach kulinarnych, produkcja ptaków kastrowanych
ma szansę zyskać popularność w Polsce, podobnie jak
w kuchni staropolskiej, gdzie dania z kapłona królowały
na stołach.
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