
Ho dow l´ za kon nicz ki nie miec kiej roz po czà -
∏em na je sie ni 1987 r. Na swe go na st´p c´ w ho dow -
li tej ra sy wy bra∏ mnie Bru non Kra jew ski z Gru dzià -
dza. Po kil ku dzie si´ cio let niej przy go dzie z ho dow -
là tych go ∏´ bi prze ka za∏ mi 42 pta ki w 7 ko lo rach. By -
∏o to dla mnie ol brzy mie wy zwa nie. Jak w ka˝ dej pra -
cy ho dow la nej by ∏y „wzlo ty i upad ki”, ale oso bo -
woÊç Bru no na Kra jew skie go oraz kon takt li stow -
ny i te le fo nicz ny z nie ̋ y jà cym ju˝ ho dow cà z Nie -
miec Wschod nich, Ru dol fem Strau be z We rms dor -
fu, da wa ∏y mi no we im pul sy do do sko na le nia mo jej 
ho dow li. Chcia∏ bym po dzie liç si´ kil ko ma uwa ga -
mi, a przede wszyst kim wska zów ka mi do ty czà cy mi
ho dow li tej oso bli wej w uro dzie i ele gan cji ra sy go ∏´ -
bi z gru py lot nych.

Go∏´bie
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Tomasz Szymkiewicz
Champion (0,1), 97 pkt., Aschersleben 2005, ˝ó∏ty. 
Hod. Johen Scheff.

Zakonniczka
niemiecka
Cz. II
Hodowla i piel´gnacja

Europa – Champion (1,0), 97 pkt., Lipsk 2006, czerwony.
Hod. Johen Scheff.

Champion (1,0), 97 pkt., Dortmundt 1997, czerwony.
Hod. Johen Scheff.
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Wy da waç by si´ mo g∏o, ˝e za kon nicz -
ka nie miec ka jest bar dziej go ∏´ -
biem ry sun ko wym ni˝ lot nym. Jed -

nak to stwier dze nie jest b∏´d ne, bo lot -
noÊç i zwin noÊç ma new ro wa lo tu, ja -
ki ten pta k odzie dzi czy∏ po przod kach, sta -
wia jà go w czo ∏ów ce go ∏´ bi do go nie nia. Mia -
∏em oka zj´ oglà daç sta do z∏o ̋ o -
ne z 36-40 sztuk w kil ku od mia nach barw -
nych, ob la ty wa nych na Êred niej wy so ko -
Êci. Gra ko lo rów wy koƒ cze nia ry sun ku g∏o -
wy, ogo na, lo tek w po ∏à cze niu ze Ênie˝ no bia -
∏ym kor pu sem to pi´k ny wi dok. Trze ba to sa -
me mu zo ba czyç!

Ja ko nie licz ny z go ∏´ bi lot -
nych, oprócz wra ̋ eƒ ko lo ry stycz nych w cza -
sie lo tu, ma rów nie˝ prze pi´k ny wy -
glàd, gdy stoi w klat ce wy sta wo wej.

Ho dow l´ za kon nicz ki nie miec kiej na le -
˝y roz po czàç od do bo ru par roz p∏o do -
wych. Gdy do bie ra my pa ry, g∏ów nà uwa -
g´ mu si my zwró ciç na: kszta∏t i ele gan cj´ fi gu -
ry oraz wiel koÊç go ∏´ bia – by nie by∏ za du -
˝y, ale nie mo ̋ e byç te˝ zbyt ma ∏y (drob -
ny). Trze ba te˝ zwró ciç uwa g´ na g∏o w´, ko -
ron k´, dziób, a do pie ro po tem na ko lor i czy -
stoÊç ry sun ku.

W ho dow li bar dzo wa˝ ne jest utrzy ma -
nie ko lo ru oczu i trze ba dà ̋ yç do ich czy sto -
Êci. Ka˝ da z tych cech jest wa˝ na, ale to ho -
dow ca po wi nien zde cy do waç, ja -
ki cel chce osià gnàç w se zo nie l´ go wym.

Z mo ich do Êwiad czeƒ w ho dow li tej ra -
sy wy ni ka, ˝e naj ci´ ̋ ej jest utrzy maç pra wi -

d∏o wà bu do w´ g∏o wy (okrà g∏oÊç), ob fi -
toÊç ko ron ki z wy so ko usta wio nym po ∏o ̋ e -
niem ro ze tek oraz ukszta∏ to wa niem bo ga -
to upie rzo nej i pu szy stej, pe∏ nej w swej bu do -
wie musz li ko ron ki.

Kr´ pa, krót ka i zwar ta bu do wa kor pu -
su, przy ele ganc kim „cho dzie” na pal -
cach, jest do sta tecz nym wy zwa -
niem dla ka˝ de go mi ∏o Êni ka za kon nicz -
ki nie miec kiej.

Go∏´bie

Zakonniczka niemiecka (1,0), czarna, 96 pkt.,
hodowca Reinhard Sperling.
Fot. Thomas Hellmann

Zakonniczka niemiecka (1,0), ˝ó∏ta, 97 pkt.,
hodowca Joachim Ständer.
Fot. Thomas Hellmann

Zakonniczka niemiecka (0,1),  g∏ad ko g∏o wa 
– mie dzia na, ho dow ca Olaf Meseberg. 
Fot. Thomas Hellmann

Zakonniczka niemiecka (1,0), niebiesko-
-p∏owa. Fot. archiwum Uwe Meisel

Niebieskie zakonniczki w go∏´bniku, hodowca
Uwe Meisel.

Rzut na woliery zakonniczki niemieckiej, hod.
Gerd Weyrauch. Fot. Gerd Weyrauch

M∏ode g∏adkog∏owe zakonniczki niemieckie z hodowli G. Glage.



Ju˝ pierw szy ry su nek Tre ati se (1765) uka -
zu je go ∏´ bia po dob ne go do za kon nicz -
ki. Wschod nio in dyj skie (per skie) po cho dze -
nie jest Êwia dec twem, ˝e ju˝ wte dy go -
∏àb ten bu dzi∏ du ̋ e za in te re so wa nie. Jed nak
do k∏ad ne po cho dze nie jest trud ne do usta le -
nia. Skà pe za pi sy i póê niej sze ry ci ny po ka zu -
jà go ∏´ bia o od dzie lo nym ry sun ku, ob fi te -
go w kszta∏ cie, o ele ganc kiej fi gu rze, z ∏ad -
nà, wol no sto jà cà ko ron kà i do brze za okrà glo -
nà g∏o wà. To spo wo do wa ∏o, ˝e wie lu ho dow -
ców przy cià gn´ ∏a i za in te re so wa ∏a ta ra sa go -
∏´ bi.

Po przez ci´˝ kà i sys te ma tycz nà pra c´ ho -
dow la nà uzy ska no z pry mi tyw ne go pta ka eg -
zem pla rze wy sta wo we z do brym ko lo -
rem oczu, prze pi´k nà g∏o wà, o okrà -
g∏ym kszta∏ cie i pe∏ ny ch po li ka ch z bo ku. G∏o -
wa okry ta jest od chy lo nà do ty ∏u ob fi tà ko -
ron kà, a z przo du osa dzo ny jest gru by, t´ -
py, mniej ni˝ Êred nio d∏u gi dziób.

Ele gan cja i gra cja, z ja kà po win na po ru -
szaç si´ za kon nicz ka nie miec ka (stà pa na pal -
cach, uno szàc Êród sto pie), Êwiad czy o wie -
dzy i do brym gu Êcie ho dow cy.

Cià g∏a pra ca nad two rze niem no wych od -
mian ko lo ry stycz nych i ugrun to wa nie ich czy -
sto Êci, bla sku i na sy ce nia da je wie le za do wo -
le nia, ale spra wia trud no Êci z do bo rem ge ne -
tycz nym par roz p∏o do wych (dzie dzi cze -
nie pig men tu).

Na st´p nym wy zwa niem jest uzy ska -
nie jak naj czyst szej po sta ci ry sun ku u go ∏´ -
bia, tak by pra ca nad tym ele men tem nie ze -
psu ∏a po przed nich wa˝ nych cech bu do wy ca -
∏e go po kro ju pta ka.

Do bre wy czysz cze nie ze zb´d nych pió -
rek w du ̋ ym i ma ∏ym upie rze niu da je ta -
ki efekt, ˝e oglà da jà cy sà za chwy ce ni.

Sta re przy s∏o wie: „czysz cze nie przy no -
si ko rzy Êci” lub in ne: „bez pra cy nie ma ko ∏a -
czy” jest tu jak naj bar dziej na miej scu. Oczy -
wi Êcie mo˝ na oczy Êciç tyl ko ty le ze wn´trz ne -
go upie rze nia, by nie spo wo do waç moc -
nych ubyt ków (za g∏´ bieƒ) miejsc czysz czo -
nych.

Przy czysz cze niu ko ron ki trze ba pió -
ra na g∏o wie, któ re prze ra sta jà gra ni -
c´ barw, tak usu waç, aby po zo sta ∏e piór -
ka przy kry wa ∏y miej sca czysz czo ne (ukry -
te czysz cze nie). Ko ron ka po win na byç wol -
no sto jà ca i nie mo˝e przy le gaç do g∏o wy al -
bo po win na byç skie ro wa na ku ty ∏o wi, po wo -
du jàc wra ̋ e nie bra ku spój no Êci z g∏o wà. W ta -
kich przy pad kach trzeba szu kaç kr´ co -
nych piór i od ciàç je przy na sa dzie szy pu∏ -

Go∏´bie
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Zakonniczka niemiecka (1,0), srebrzysta, 95 pkt.,
hod. Reinhard Sperling.

Zakonniczka niemiecka (0,1), czerwona, 97 pkt.,
hod. Horst Meinert. Fot. Thomas Hellman

Zakonniczka niemiecka (1,0), czarna, 97 pkt., 
hod. Reinhard Sperling. Fot. Josef Wolters

Zakonniczka niemiecka (0,1), czarna, 97 pkt.,
hod. Reinhard Sperling. Fot. Josef Wolters

Zakonniczka niemiecka (1,0 ), srebrzysta, 97 pkt., 
hod. Reinhard Sperling.

Zakonniczka niemiecka (0,1), srebrzysta, 97 pkt., hod.
Reinhard Sperling.

Zakonniczka niemiecka (0,1), srebrzysta, 96 pkt.,
hod. Reinhard Sperling. Fot. Thomas Hellman

Champion (1,0), 97 pkt., Aschersleben 2005,
czerwony. Hod. Johen Scheff. Fot. R. Sperling



ki. Ta kà czyn noÊç wy ko nujemy lek ko wy gi´ ty -
mi no ̋ ycz ka mi do pa znok ci lub bro dy.

Nie któ rzy ho dow cy wy cià ga jà pió ra, wy ry -
wa jàc je u pta ków ze z∏ym ry sun -
kiem, co zwià za ne jest z bó lem za da wa -
nym go ∏´ bio wi. Jest to po za tym me to da ma -
∏o ko rzyst na, bo pió ra od ra sta jà do na st´p -
nej wy sta wy. Czyn noÊç trze ba po wta -
rzaç przed na st´p ny mi oce na mi. Czysz cze -
nie pta ków ze zb´d nych pió rek jest bar -
dzo trud nym za j´ ciem i nie wszy scy ho dow -
cy po tra fià si´ te go na uczyç.

Po nie wa˝ na kar cie ocen mo˝ na prze czy -
taç wska zów k´: „ostat nie czysz cze -
nie” lub „le piej czy Êciç”, oce na go ∏´ bi jest ni˝ -
sza. Aby te go unik nàç, za le ca si´ çwi cze -
nie na go ∏´ biach mniej war to Êcio wych, któ -
re nie sà prze zna czo ne na wy sta w´ lub sta -
rych, któ re po zo sta nà w go ∏´b ni ku. Je Êli ta -
kie go ∏´ bie sà êle oczysz czo ne, to dra -
mat jest mniej szy i mo˝ na je za stà piç pta -
kiem w∏a Êci wym. Czysz cze nia nie na le ̋ y wy -
ko ny waç w ostat niej chwi li, bo do tej czyn no -
Êci po trzeb ny jest spo kój i kon cen tra cja.

Przed ka˝ dà wy sta wà wa˝ ne jest rów -
nie˝ czysz cze nie i pie l´ gna cja dzio ba. Po nie -
wa˝ go ∏´ bie naj cz´ Êciej nie ma jà do dys po -
zy cji na tu ral ne go ka mie nia, nie mo gà so -
bie sa me t´ piç zro go wa cia ∏ej koƒ ców -
ki dzio ba. Mu si my sko ry go waç dziób ma ∏y -
mi cà˝ ka mi do pa znok ci, a na st´p nie spi ∏o -
waç go de li kat nie pil nicz kiem, aby nie uszko -
dziç tkan ki mi´k kiej dzio ba. Po tym za bie -
gu ptak ro bi lep sze wra ̋ e -
nie. Dziób jest bar dziej kom plet -
ny (zwarty, zbity, g´sty), a co za tym idzie t´ -
py.

Mu si my rów nie˝ przy zwy cza iç pta -
ki do klat ki i oswo iç je z obec no Êcià szta bu s´ -
dziow skie go (bli skoÊç bia ∏e go far tu cha). Ta -
kie przy go to wa nia na le ̋ y roz po czàç kil -
ka do kil ku na stu dni przed wy sta wà.

Je Êli od po wied nio przy go tu je my na sze pta -
ki do wy sta wy, to po ka ̋ à si´ z jak naj lep -
szej stro ny ju˝ w dniu ich oce ny, a nie do pie -
ro na st´p ne go, któ ry jest prze zna czo -
ny na oglà da nie. Oce na pta ków nie mi -
∏ych w oby ciu ró˝ ni si´ od oce ny go ∏´ bi z do -
brym przy go to wa niem psy cho fi zycz -
nym, któ re ma jà do brà oce n´ koƒ co wà.

Do opra co wa nia ar ty ku ∏u i ry sun ków wy -
ko rzy sta ∏em ma te ria ∏y ar ty ku -
∏u z „Geflügel Ze itung” 19/2001 Re in har -
da Sper lin ga w t∏u ma cze niu Chri sti ne Bu -
dzyƒ ski.

Zakonniczki niemieckie. Go∏´bnik. Pó∏ki z podwy˝szonym siode∏kiem na misk´ (dwa okresy l´gowe),
z prawej strony stela˝e spoczynkowe z tylnym spadem na ka∏, hod. Günter Glage. Fot. Günter Glage

Zakonniczki niemieckie w go∏´bniku – po lewej z tradycyjnymi siode∏kami spoczynkowymi, na wprost
- ze stela˝em spoczynkowym o przednim spadzie na ka∏, hod. Günter Glage. Fot. Günter Glage

Gru pa ho dow ców na wy sta wie za kon nicz ki nie miec kiej w Lip sku, 2006. Od le wej ho dow cy: G. Gla ge,
R. Ge bert, O. Me se berg, J. Phi lipp, B. Mi kus, T. Szym kie wicz, H. Me inert, R. Sper ling, Z. Te rzic, J.
Scheff.

Cz´ ste kà pie le w wo dzie z do dat kiem spe cja li -
stycz nych so li i ter pen ty ny sà gwa ran tem czy sto -
Êci piór. Hod. Jo hen Scheff





G¸O WA: nie tyl ko kszta∏t i ko lor, ale rów nie˝ punk ty na g∏o wie go ∏´ bi sà wa˝ ny mi sk∏ad ni ka mi, któ re w kry te riach oce ny od gry wa jà bar -
dzo du ̋ à ro l´. G∏owa ma byç dobrze zaokràglona - du˝ym b∏´dem jest owalna, spiczasta g∏owa, mocna p∏aszczyzna na g∏owie i zbyt krótki
dziób. Równie˝ zbyt nisko osadzona korona, krzywa korona, nierówne rozetki i brakujàce rozetki sà du˝ymi brakami.

KRYTERIA OCENY

Ide al ny kszta∏t g∏o wy z jed nej stro ny
i wi dok z przo du. W pro fi lu wi daç do -
brze za okrà glo nà g∏o w´ z naj wy˝ szym
punk tem nad okiem i wzor co wà ko ro nà
oraz wy kszta∏ co nà ro ze tkà. Przy wi do -
ku z przo du wi daç do bre, sze ro kie pod -
kre Êle nie czo ∏a z sze ro kim dzio bem
u pod sta wy.

Ta g∏o wa ma zbyt ma ∏e wzno sze nie czo -
∏a i za luê nà ko ro n´ z kre sko wà ro ze tkà,
co u na szych za kon ni czek jest za ka za ne.

Na tym ry sun ku rów nie˝ z le wej stro ny
wi dok ple ców z wy cià gni´ tym skrzy d∏em
i od bi cie lu strza ne upie rze nia kli na, te raz
jed nak po oczysz cze niu. Je ̋ e li, jak opi sa no
w tek Êcie, czysz czo no no ̋ ycz ka mi, ma my
za kon nicz ki z czy stym ry sun kiem a˝ do na -
st´p ne go pie rze nia.

Z le wej stro ny  wi dok ple ców z wy cià -
gni´ tym skrzy d∏em, z pra wej stro ny od bi -
cie lu strza ne upie rze nia kli na. Wy raê nie
wi daç ko lo ro we piór ka na ple cach i na
tar czy skrzy d∏o wej oraz bia ∏e pió ra
w upie rze niu kli na. Bia ∏e, wzgl´d nie ko lo -
ro we pió ra mu szà byç ob ci´ te przy ko -
rze niu szy pu∏ ki, aby wy glà daç tak czy sto
jak na rys. 8.

Na tej g∏o wie wi daç wy raê ne sp∏asz cze -
nie. Ko ro na znaj du je si´ zbyt ni sko i ro -
ze tki sà rów nie˝ na szyi, a nie na wy so -
ko Êci oczu. Widaç rów nie˝ bra ki w wy -
kszta∏ ce niu ro ze tek i zbyt spi cza sty
dziób.

Wi ze ru nek g∏o -
wy z na tu ral nym
umiesz cze niem
ry sun ku, któ ry
mu si byç ko ry go -
wa ny do pie ro
przez czysz cze -
nie, aby wy glà da∏
tak, jak po ka zu je
rys. 1.

Do pie l´ gna cji przed wy sta wà na le ̋ y rów -
nie˝ pie l´ gna cja dzio ba i pa zu rów, któ re
mo gà byç sko ry go wa ne przy po mo cy
cà˝ków i pil nicz ka do pa znok ci.

1.

2.

3.

5.

Wi ze run ki tyl nej g∏o wy i g∏o wy z przo -
du po ka zu jà prze su ni´ tà ko ro n´, któ ra
ma nie rów nà wiel koÊç i nie rów no osa -
dzo ne ro ze tki. Z le wej stro ny brak
piór.

6.

7.

8.

4.
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Go∏´bie
G∏o wa, wi dok z przo du
Sze ro koÊç czo ∏a, na pe∏ nie nie twa rzy
i wy so koÊç ko ron ki

G∏o wa, wi dok z bo ku
Usa do wie nie dzio ba, ko ron ki
i ukszta∏ to wa nie ro ze tek

G∏o wa, wi dok z góry
SzerokoÊç g∏owy i masa dzioba

Do bra sze ro koÊç czo ∏a i ∏ad nie na pe∏ -
nio na twarz, bardzo ∏adna struktura
koronki.

Do bra sze ro koÊç czo ∏a i ∏ad nie na pe∏ -
nio na twarz, bardzo ∏adna struktura
koronki.

¸adna sze ro koÊç czo ∏a i bardzo ∏ad -
nie na pe∏ nio na twarz, bardzo dobra
struktura koronki.

¸adna sze ro koÊç czo ∏a z bardzo
dobrze wy pe∏ nio nà twarzà i doÊç
dobà strukturà koronki.

Bardzo dobra struktura koronki,
spiczasta twarz, zbyt wàskie czo∏o.

D∏u ga, p∏a ska g∏o wa z bar dzo do -
brym czep kiem i ro ze ta mi.

Wà ska, spi cza sta g∏o wa, dziób zbyt
spi cza sty i s∏a bo wy kszta∏ co ny.

Wy Êmie ni te usa do wie nie dzio ba,
do bre usa do wie nie ko ro ny i pra wi -
d∏o we ukszta∏ to wa nie ro ze tek.

Wy Êmie ni te usa do wie nie dzio ba,
do bre usa do wie nie ko ro ny i pra wi -
d∏o we ukszta∏ to wa nie ro ze tek.

Bar dzo ∏ad nie pod kre Êlo ne czo ∏o,
Êwiet ne usa do wie nie ko ron ki i bar -
dzo do bre ukszta∏ to wa nie ro ze tek.

Bardzo ∏adnie podkreÊlone czo∏o,
grzywa troch´ otwarta, g∏owa zbyt
p∏aska.

G∏o wa w skro niach tro ch´ szer sza,
z bar dzo ∏ad nà na sad kà dzio ba.

G∏o wa troch´ szersza, za to
bardzo dobra masa dzioba, dziób
nie mo˝e byç bardziej obni˝ony.

G∏o wa troch´ szersza, dziób nie
mo˝e byç bardziej masywny.

Idealna szerokoÊç i forma g∏owy 
z bardzo ∏adnà nasadkà dzioba.

D
O

SK
O

N
A

Y̧ 
(9

7 
pk

t.)
W

YB
IT

N
Y 

(9
6 

pk
t.)

BA
RD

ZO
 D

O
BR

Y 
(9

3-
95

 p
kt

.)
D

O
BR

Y 
(9

1-
92

 p
kt

.)
ZA

D
O

W
AL

AJ
ÑC

Y 
(9

0 
pk

t.)



Go∏´bie

15 styczeƒ/luty 2008

G∏o wa, wi dok z przo du
Sze ro koÊç czo ∏a, na pe∏ nie nie twa rzy
i wy so koÊç ko ron ki

Dalsze formy g∏owy i korony wzgl´dniajàce ukszta∏towania rozetek, które nie dopuszczajà ocen g∏owy 91+92 punkty

G∏o wa, wi dok z boku
Usa do wie nie dzio ba, ko ron ki
i ukszta∏ to wa nie ro ze tek

G∏o wa, wi dok z góry
SzerokoÊç g∏owy i masa dzioba

Bardzo ∏adna szerokoÊç czo∏a 
i nape∏nienie twarzy jak równie˝
bardzo ∏adna struktura czepka.

Zbyt ma∏a wysokoÊç czo∏a, korona
za nisko.

Nierównomierne usadowienie rozety, ró˝ne ukszta∏towania rozety, brakujàca rozeta, krzywa i z ∏ukami korona.

Bardzo dobre usadowienie
koronki, dziób za bardzo
opuszczony i zbyt krótki.

Brakuje masy dolnej
cz´Êci dzioba,
porozrywana rozetka.

Pod∏u˝na rozetka,
dziób troch´ krótki.

Dziób w∏o˝ony, dziób zi´by.

G∏owa okràg∏a jak kula, brakuje
typowej formy.

Rys. R. Sperling
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