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Go∏´bie

NNory mb erskie skow ron ki spo ty ka si´
obec nie w wie lu ho dow lach nie mal ̋ e
w ca ∏ej Pol sce. Oczy wi Êcie nie wszyst -

kie ho do wa ne skow ron ki sà wy so kiej kla -
sy. Spo tkaç jesz cze mo˝ na go ∏´ bie, któ re
ma jà ob cà krew, bo wiem, po spro wa dze -
niu skow ron ków do Pol ski, zna leê li si´ nie -

licz ni ho dow cy, któ rzy uwa ̋ a li, ˝e ma jà do
czy nie nia z od mia nà gi li i cza sem ko ja rzy li
gi le ze skow ron ka mi no rym ber ski mi.
Efekt ta kie go eks pe ry men tu, wy ni ka jà ce -
go z nie wie dzy, mu sia∏ od biç si´ ujem nie
na po tom stwie, i to nie tyl ko w pierw szym
po ko le niu. Po nad to pierw szy wzo rzec

pol ski za wie ra∏ b∏´ dy, co z ko lei pro wa dzi -
∏o do nie w∏a Êci wej se lek cji. Obec nie na
wie lu wy sta wach mo˝ na ju˝ zo ba czyç
pi´k ne skow ron ki, któ re nie ust´ pu jà tym
ho do wa nym w Niem czech. 

Skow ron ki no rym ber skie – jak wska zu -
je na zwa – zo sta ∏y wy ho do wa ne w No -

No rym ber ski skow ro nek
– nie Êwier go cze, lecz gru cha

Nie ba wem, mo ̋ e za dwa mie -
sià ce, nad po la mi Êwier go taç
b´ dà zwia stu ny wio sny, skow -
ron ki (Alau da arven sis), któ re
przy le cà z cie plej szych stron.
Wte dy te˝ za cznà na po lach
˝e ro waç skow ron ki, któ re
prze zi mo wa ∏y w go ∏´b ni kach.

Ka rol Ja sie ni ca 



Go∏´bie

rym ber dze i oko li cach. Na le ̋ à do fran koƒ -
skich go ∏´ bi barw nych i zde cy do wa nie
ró˝ nià si´ od skow ron ków ko bur skich,
któ re za li cza my do 1 gru py (ufor mo wa ne).
Byç mo ̋ e jed nak sà one z so bà spo krew -
nio ne, wszak w koƒ cu XIX wie ku – we -
d∏ug nie któ rych au to rów – krzy ̋ o wa no
z so bà ko bur skie skow ron ki i go ∏´ bie
o z∏o tym kor pu sie i ja snych skrzy d∏ach,
zwa ne meh lich te. Ale ist nie je tak ̋ e po -
glàd, ˝e ko bur skie skow ron ki nie mo g∏y
byç u˝y wa ne w two rze niu no rym ber skich
skow ron ków. Nie miec cy au to rzy uwa ̋ a jà,

˝e mo˝ li we by ∏y jesz cze in ne do miesz ki
krwi, np. ˝ó∏ tych tu ryƒ skich barw no pier -
Ênych. Obec nie spór ten nie ma wi´k sze -
go zna cze nia, bo trud no dzi siaj po my liç
z so bà te dwie ra sy. 

Bu do wa
Skow ro nek no rym ber ski jest go ∏´ biem

ty pu po lne go, do sko na le da jà cym so bie ra -
d´ w cza sie ˝e ro wa nia na po lach, jak
i w cza sie po wro tu do go ∏´b ni ka. Wi´k -
szoÊç pta ków dra pie˝ nych jest bez rad na
wo bec je go czuj no Êci i zwin no Êci. 

No rym ber ski skow ro nek nie jest zbyt
du ̋ ym go ∏´ biem. Spo ty ka si´ jed nak od
cza su do cza su osob ni ki o doÊç wy d∏u ̋ o -
nej bu do wie, co mo ̋ e byç po twier dze -
niem po glà du, ˝e przy two rze niu no rym -
ber skich skow ron ków u˝y to skow ron ków
ko bur skich. No rym ber skie skow ron ki
o ma ∏o zwar tej bu do wie i zbyt du ̋ e po -
win ny byç eli mi no wa ne z ho dow li. W ˝ad -
nym wy pad ku nie mo gà otrzy my waç wy -
so kich not na wy sta wach. 

No gi skow ron ków sà Êred niej wiel ko Êci
i sà nie opie rzo ne. Tak ̋ e szy ja jest Êred niej
d∏u go Êci, nie co wy smu k∏a. Na to miast
skrzy d∏a po win ny byç sto sun ko wo d∏u gie,
lecz nie po win ny si´ gaç koƒ ca do brze
zwar te go ogo na i po win ny na nim spo czy -
waç. Cha rak te ry stycz na u skow ron ków
no rym ber skich jest za okrà glo na i sze ro ka,
do brze umi´ Ênio na pierÊ. Ple cy mo gà nie -
znacz nie opa daç. 

Skow ron ki ma jà tak ̋ e pi´k nie zbu do -
wa nà g∏o w´. Po win na byç ona za okrà glo -
na, za wsze bez ko ron ki. Ciem ne oczy mu -
szà byç ob ra mo wa ne g∏ad ki mi, bez -
wzgl´d nie czer wo ny mi brwia mi. Zbyt bla -
de brwi sà wa dà. Dziób ko lo ru ro go we go
po wi nien byç Êred niej d∏u go Êci, a wo -
sków ki g∏ad kie i bia ∏o przy pu dro wa ne.
Dziób nie mo ̋ e byç za d∏u gi i zde cy do wa -
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nie ciem ny. Jak u wszyst kich go ∏´ bi po cho -
dzà cych z Fran ko nii, po wi nien byç przy
wo sków kach do brze prze krwio ny. 

Do du ̋ ych b∏´ dów w bu do wie – jak ju˝
zo sta ∏o po wie dzia ne – na le ̋ y za li czyç wy -
d∏u ̋ o ny kor pus i p∏a skà g∏o w´. Skow ron ki
nie mo gà staç na wy so kich, ani te˝ na zbyt
ni skich no gach. 

Ko lor i ry su nek
Skow ron ki no rym ber skie to jed ne z naj -

bar dziej ko lo ro wych go ∏´ bi. Do brze przy le -
ga jà ce upie rze nie jest pod wzgl´ dem ko lo -
ry stycz nym zró˝ ni co wa ne. G∏o wa, szy ja
pierÊ, brzuch sà ko lo ru z∏o ci ste go, któ ry po -
wi nien byç in ten syw ny. Pod brzu sze mo ̋ e
byç nie co ja Êniej sze. Nie wàt pli wie go ∏´ bie,
któ rych ko lor pod brzu sza jest moc no na sy -
co ny, iden tycz nie jak na pier siach, na le ̋ à do
eli ty. Ogon zaÊ jest nie bie sko sza ry z ciem -
niej szà wst´ gà. Czar na wst´ ga jest wa dà. 

Tar cze skrzy de∏ i ple cy sà ko lo ru Êmie -
tan ko we go. Ho du je si´ skow ron ki bez ja -
kich kol wiek zna ków na skrzy d∏ach. Na zy -
wa si´ je m∏y na rza mi. Wy st´ pu jà te˝ m∏y -
na rze z dwo ma ciem ny mi, wà ski mi, pra -
wie czar ny mi pa sa mi. Cza sem skow ron ki
bez pa sów sà nie co d∏u˝ sze od po zo sta -
∏ych od mian barw nych. Po win no si´ eli mi -
no waç ta kie go ∏´ bie z dal szej ho dow li.
U m∏y na rzy du ̋ à wa dà jest za ciem ny lub
nie czy sty ko lor tarcz skrzy de∏, za sze ro kie
al bo brà zo we pa sy, jak rów nie˝ de li kat nie
za zna cza jà cy si´ trze ci pas. 

Bar dzo in te re su jà cà od mia nà sà skow -
ron ki, któ rych tar cze sà z wy raê nie skow -
ron ko wa tym wzo rem. C´t ki i pa sy na

skrzy d∏ach po win ny byç pra wie czar ne.
Ry su nek bar ku mo ̋ e byç tro ch´ pe∏ niej -
szy, jed nak nie po wi nien byç zla ny. Dol na
cz´Êç grzbie tu mu si byç zde cy do wa nie
Êmie tan ko wa. 

Przy wy bo rze go ∏´ bi skow ron ko wa tych
do dal szej ho dow li na le ̋ y przyj rzeç si´ pió -
rom po kry wo wym na tar czach skrzy de∏.
Ko niec pió ra po wi nien byç Êmie tan ko wy
i mieç kszta∏t trój kà ta. Po ni ̋ ej po wi nien
wy st´ po waç ko lor czar ny, jed nak ̋ e przy
sto si nie mu si byç wà ski pa sek ko lo ru Êmie -
tan ko we go. Dwie czar ne plam ki nie mo gà
byç zbyt d∏u gie, bo wiem w prze ciw nym ra -
zie tar cze skrzy de∏ b´ dà pra wie czar ne.
Czar ne i ja sne plam ki po win ny wi´c byç
w kszta∏ cie trój kà tów w sto sun ku je den do
jed ne go. Oce na skrzy de∏ go ∏´ bi skow ron -
ko wa tych po win na wi´c od by waç przy za -
mkni´ tych skrzy d∏ach, któ re swo bod nie
spo czy wa jà na kor pu sie. Je Êli od cieƒ skrzy -
de∏ przy po mi na skrzy d∏a skow ron ka ko -
bur skie go, wów czas na le ̋ y zre zy gno waç
z ta kie go go ∏´ bia przy se lek cji sta da.

Du ̋ e wa dy w umasz cze niu sà ∏a two za -
uwa ̋ al ne. Wa da mi sà: zbyt sza ry na lot na
g∏o wie, na spodniej okry wie ogo na
i udach, po licz ki lub szy ja ja sna al bo z nie -
bie skim na lo tem, g∏ów nie bru nat ne, cze -
ko la do we plam ki lub nie wy raê na skow -
ron ko wa toÊç na tar czach skrzy de∏ i nie -
czy sty ko lor lo tek (in ny ni˝ Êmie tan ko wy).
Lot ki – czym ja Êniej sze tym lep sze. 

O czym war to wie dzieç
Ho dow la skow ron ków no rym ber skich

jest ∏a twa. To go ∏´ bie doÊç od por ne na

cho ro by, do brze la ta jà ce, ˝e ru jà ce na po -
lach, do brze od cho wu jà ce swo je m∏o de,
któ rych w cià gu ro ku od jed nej pa ry mo˝ -
na otrzy maç kil ka. Mo˝ na te˝ no rym ber -
skie skow ron ki ho do waç w wo lie rze. Nie
po wo du je to u nich de ge ne ra cji. W wo lie -
rze tak ̋ e sà ru chli we i ak tyw ne. 

Du ̋ à za le tà skow ron ków no rym ber -
skich jest to, ˝e sam ce nie pró bu jà za jàç in -
nych, ob cych miejsc gniaz do wa nia.

Nie na le ̋ y ko ja rzyç z so bà bez wy raê -
ne go po wo du go ∏´ bia ze skow ron ko wa to -
Êcià na tar czach skrzy de∏ z m∏y na rzem. Do
roz p∏o du trze ba po zo sta wiaç osob ni ki
o bar dzo ciem nej, pra wie czar nej skow -
ron ko wa to Êci i ze zde cy do wa nie czar ny mi
pa sa mi. Na le ̋ y zre zy gno waç z ho dow li
skow ron ków, któ re ma jà in ny ni˝ Êmie tan -
ko wy ko lor lo tek, a wi´c np. kre mo wy. 

Je Êli nie po sia da my go ∏´ bi o wy rów na nej
skow ron ko wa to Êci, to naj le piej ko ja rzyç
z so bà go ∏´ bie z ciem ny mi tar cza mi z go -
∏´ bia mi z tar cza mi nie co ja Êniej szy mi. Cza -
sem m∏o de skow ron ki mo gà mieç ja Êniej -
sze po licz ki. Ce cha ta jed nak po win na
ustà piç po wy pie rze niu. Tak ̋ e u m∏o dych
go ∏´ bi pa sy mo gà byç ko lo ru cze ko la do -
we go, lub s∏a biej za zna czo ne u m∏y na rzy.
Rów nie˝ i ta przy pa d∏oÊç z bie giem cza su
mu si ustà piç. Je Êli zaÊ po wy pie rze niu nie
znik nie, na le ̋ y z go ∏´ bi z cze ko la do wy mi
pa sa mi i c´t ka mi na tar czach skrzy de∏ zre -
zy gno waç w ho dow li. 

Skow ron kom no rym ber skim na k∏a da -
my ob ràcz ki o Êred ni cy 9 mi li me trów.

Fot. autora


