
S kow ro nek no rym ber ski zo sta∏
wy ho do wa ny w oko li cach No -

rym ber gii w dru giej po ∏o -
wie XIX wie ku. Po wsta∏ w wy ni ku
skrzy ̋ o wa nia po lnych go ∏´ bi o ˝ó∏ tej
pier si i z∏o tych gi li. Do dal szych krzy -
˝o waƒ u˝y to skow ron ka ko bur skie go,
aby nadaç no wo po wsta ∏ej ra sie spe -
cy ficz ne go skow ron ko we go ry sun ku.
Wy ho do wa nie tej pi´k nej ra sy za j´ -
∏o ho dow com nie miec kim oko ∏o 50
lat. Nie ty po we ze sta wie nie ko lo rów
upie rze nia, wkom po no wa nie ry sun ku
skow ron ka wy st´ pu jà ce go na tar -
czach skrzy de∏, nie ty po wy ko lor oczu
wraz z opra wà sà cha rak te ry stycz ne
dla tej ra sy. W ro ku 1902 po wsta∏ spe -
cjal ny zwià zek ho dow ców skow ron -
ków no rym ber skich i fran koƒ skich
ko lo ro wych. Te pi´k ne i do stoj ne go -
∏´ bie zna la z∏y uzna nie s´ dziów, ho -

dow ców z Sak so nii i Tu ryn gii, któ rzy
za cz´ li utrwa laç ce chy ra so wo Êci
skow ron ków w ko lo rze mlecz nym,
na zy wa ne m∏y na rza mi, z pa sa mi jak
i bez pa sów. W Pol sce nie by ∏o tra dy -
cji ho dow li tych go ∏´ bi. B´ dàc na S∏o -
wa cji w 1999 ro ku u mo je go ko le gi,
zo ba czy ∏em je po raz pierw szy na ˝y -
wo. Urze k∏y mnie swo im pi´k nym
i nie ty po wym ze sta wie niem ko lo rów.
Przy wio z∏em do Pol ski 5 sztuk, to jest
dwie pa ry i do dat ko wo sam czy ka.
Go ∏´ bie te po cho dzi ∏y bez po Êred nio
z go ∏´ bi nie miec kich. Ho du j´ je
do dnia dzi siej sze go ja ko ozdo b´ mo -
je go go ∏´b ni ka, po dwór ka i da chu.
Za dzi wia jà ce jest za cho wa nie tych
go ∏´ bi, mi mo ˝e w go ∏´b ni ku sà ra -
zem z in ny mi, to za wsze trzy ma jà si´
ra zem. Na wet pod czas lo tu gru pu jà
si´ w od dziel ne stad ko.

Wra ̋ e nie ogól ne i ce chy ra so wo Êci
Sà to go ∏´ bie ty po wo nie miec kie.

Na le ̋ à do gru py go ∏´ bi barw nych. Ich
bu do wa, do bra lot noÊç i ch´ç ˝e ro wa -
nia po za go ∏´b ni kiem sta wia ich
w rz´ dzie go ∏´ bi po lnych. Jest to go -
∏àb Êred ni, do brze i pro por cjo nal nie
zbu do wa ny, spra wia wra ̋ e nie do stoj -
ne go.

G∏o wa Êred nio du ̋ a, czo ∏o wraz
z g∏o wà za okrà glo ne, g∏ad ka bez ko -
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ron ki lub czu ba. Oczy za wsze ciem ne  –
piw ne, wy ra zi ste, by stre. Oka la jà ca
oko brew jest sto sun ko wo cien ka i bar -
dzo moc no czer wo na, bez pu dru.

Dziób Êred nio d∏u gi, ja sny ro go wy
z lek kim za czer wie nie niem w cz´ Êci no -
so wej. Wo sków ki ma ∏e g∏ad kie ko lo ru
cie li ste go na bia ∏o przy pu dro wa ne.

Szy ja Êred nio d∏u ga, roz sze rza jà ca
si´ w dó∏ do ple ców, pod gar dle do brze
wy kro jo ne.

Ple cy umiar ko wa nie za okrà glo ne
lek ko opa da jà ce.

Skrzy d∏a sto sun ko wo d∏u gie, w cz´ Êci
tar czo wej sze ro kie, do brze przy le ga jà -
ce, spo czy wa jà ce na ste rów kach ogo na,
nie krzy ̋ u jà si´. 

Ogon do brze zwar ty nie co d∏u˝ szy
od skrzy de∏.

No gi Êred nio d∏u gie, za wsze nie -
opie rzo ne.

Upie rze nie do brze przy le ga jà ce.
Ro dza je ko lo rów: skow ron ko wy

i mlecz ny zwa ny „m∏y narz”, ja sny
z pa sa mi lub bez.

Ko lor i ry su nek skow ron ko wy: g∏o -
wa, szy ja pierÊ i brzuch so czy sto z∏o -
to ̋ ó∏ te, na pod brzu szu lek ko roz ja -
Ênio ne. Pod sta wo we t∏o barw ne jest
ja sno sza ro ró ̋ o we (mie tan ko we), do -
ty czy to tarcz, lo tek i ple ców. Skow -
ron ko wy ry su nek wy st´ pu jà cy na tar -
czach jest w ro dza ju ∏u sek w ko lo rze
czar nym lub ciemno cze ko la do wym.
Ogon jest ja sno sre brzy sty, z ciem -
niej szà wst´ gà ko lo ru sre brzystocze -
ko la do we go. Sam ce po sia da jà ry su -
nek nie co ciem niej szy od sa mic.

Mlecz ny zwa ny „m∏y narzem” po sia -
da g∏o w´, szy j´, pierÊ i pod brzu sze
w iden tycz nej bar wie jak skow ron ko -
wy. Ró˝ ni ca po le ga na tym, ˝e nie po -
sia da ry sun ku na tar czach, a bar wa
tarcz pleców i lo tek jest Êmie tan ko wa
(p∏owo˝ó∏tomleczna). W tyl nej cz´ Êci
tar czy wy st´ pu jà dwa ciem no cze ko la -
do we pa sy, ty po we jak u go ∏´ bi po -
lnych nie bie skich. Dru ga od mia -
na m∏y na rza nie po sia da pa sów. U obu
od mian ogon jest sre brzy sty z po -
przecz nà wst´ gà, na koƒ cu w ko lo rze
sre brzy sto cze ko la do wym.

Sta ni s∏aw Sej mic ki
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