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Go∏´bie

Ber nar dyƒ ski
sro kacz 

Karol Jasienica

War to na wst´ pie zwró ciç uwa g´ na zja wi sko, któ re da si´ za uwa ̋ yç w ka ta lo gu nazw ró˝ nych ras 
go ∏´ bi ozdob nych. Nie któ re na zwy sà wy ni kiem sko ja rzeƒ pew nych cech go ∏´ bi ze Êwia tem pta -
ków, pew nych cech ssa ków czy te˝ lu dzi, ich pro fe sji czy ubio ru. I tak ma my: szpa ki, sro ki, pa wi ki, 
ja skó∏ ki no rym ber skie, tu ryƒ skie i sak soƒ skie; ∏y ski po ∏u dnio wo nie miec kie (sko ja rze nie z ∏y skà na 
czo le ko nia), a tak ̋ e ró˝ ne go ro dza ju mni chy (np. mnich sak soƒ ski, tu ryƒ ski i po ∏u dnio wo nie miec -
ki). War to jesz cze wspo mnieç o dra go nach oraz in dia nach. Ber nar dyƒ ski sro kacz – jak na zwa wska -
zu je – przy po mi na swym ry sun kiem ha bit mni cha za ko nu Êw. Ber nar da.

Czar ny ber nar dyƒ ski sro kacz w gru pie in -
nych go ∏´ bi barw nych (la zu rek, fran koƒ ski tar -
czo wy, tu ryƒ ska czaj ka)
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JJe go nie miec ka na zwa brzmi: Bern har di -
ner Schec ken. W prze sz∏o Êci jed nak ró˝ -
nie by∏ na zy wa ny. Przede wszyst -

kim od daw na by∏ cz´ sto ho do wa ny na te re -
nie po ∏u dnio wych Nie miec oraz we Fran ko -
nii. Naj cz´ Êciej jed nak mo˝ na by ∏o go spo -
tkaç w za gro dach rol ni ków. Pier wot nie bo -
wiem by∏ go ∏´ biem sto sun ko wo du -
˝ym, przy sa dzi stym, o sze ro kich pier -
siach i o nie zbyt wy so kich no gach. Ho do wa -
ny by∏ g∏ów nie dla uzy ska nia war to Êcio we -
go mi´ sa.

Na po czàt ku XX wie ku w ma ∏ych mia -
stecz kach nie miec kich, a tak ̋ e na przed -
mie Êciach wiel kich me tro po lii pod j´ -
to pró b´ prze kszta∏ ce nia pier wot nej for -
my sro ka cza ber nar dyƒ skie go. Dzi´ ki do -
miesz ce krwi in nych ras po wsta∏ go -
∏àb nie tyl ko o cie ka wym i pi´k nym ry sun -
ku, bo ta kim by∏ za wsze, ale tak ̋ e o ta -
kiej bu do wie.

Cho cia˝ w 1934 ro ku po wsta∏ wzo -
rzec opi sy wa nej przez nas ra sy, to do pie -
ro we wzor cu z 1954 ro ku spo ty ka -
my si´ z na zwà ber nar dyƒ ski sro kacz. Od te -
go cza su co raz cz´ Êciej po ka zy wa -
ny by∏ na wy sta wach. Obec nie zy sku -
je on po pu lar noÊç rów nie˝ wÊród pol -
skich ho dow ców go ∏´ bi barw nych. 

Ry su nek i ko lo ry
Je Êli przed sta wia my go ∏´ bia, któ ry swà na -

zw´ bie rze od roz ∏o ̋ e nia ko lo ro -
wych piór na cie le, to opis na le ̋ y roz po -
czàç w∏a Ênie od ry sun ku, któ ry – jak ju˝ to zo -
sta ∏o wcze Êniej po wie dzia ne – przy po mi -
na ha bit mni cha za ko nu Êw. Ber nar da. W∏a Êci -
wie ber nar dyƒ ski sro kacz przy po mi na ry sun -
kiem sro k´. Ko lo ro we sà: szy ja, ra mio -
na, pierÊ, ogon, gór ne po kry cie ogo -
na oraz tzw. klin, na to miast g∏o wa, ple -
cy, skrzy d∏a i brzuch sà bia ∏e. Bia ∏y ry su -
nek g∏o wy koƒ czy si´ oko ∏o 1 cm pod dzio -
bem i okiem. Wszyst kie li nie roz dzie la jà ce ko -
lor od bie li po win ny byç zde cy do wa nie pro -
ste lub w kszta∏ cie ∏u ku, bez za ∏a maƒ i zàb -
ków. Wy ma ga si´, aby ko lo ro we ser ce na ple -
cach i ra mio nach by ∏o wy raê ne i do sta tecz -
nie sze ro kie. 

Ber nar dyƒ skie sro ka cze do tych czas wy st´ -
pu jà w na st´ pu jà cych ko lo rach: czar nym, czer -
wo nym, ˝ó∏ tym, nie bie skim, nie bie skim gro -
cho wym, nie bie sko p∏o wym, gro cho wym nie -
bie sko p∏o wym oraz srebr nym. 

Ko lor czar ny, czer wo ny i ˝ó∏ ty po wi -
nien byç in ten syw ny, bez ja kich kol wiek na lo -
tów, np. rdza wy na czar nym lub nie bie -
ski na czer wo nym i ˝ó∏ tym. Do nie daw -
na ber nar dyƒ skie sro ka cze w ko lo rze czer -
wo nym i ˝ó∏ tym nie by ∏y naj lep szej 
ja ko Êci, i to za rów no pod wzgl´ dem po kro -
ju, jak i ko lo ru. Cz´ sto spo ty ka ∏o si´ go ∏´ -
bie czer wo ne i ˝ó∏ te zbyt przy sa dzi -
ste, o krót kich no gach, czer wo ne z tzw. d´ -
bo wym ogo nem, ˝ó∏ te zaÊ z wy raê nym na lo -
tem nie bie skim na nie któ rych cz´ Êciach upie -
rze nia. Obec nie – dzi´ ki pra cy ho dow la -
nej fran koƒ skich ho dow ców – b∏´ -
dy te si´ jesz cze spo ty ka, ale ju˝ znacz -
nie rza dziej. Ko lor nie bie ski u ber nar dyƒ -
skich sro ka czy po wi nien byç ja sny i czy -
sty. Pió ra na pier si majà byç jed nak ciem niej -
sze i lÊnià ce. U nie bie sko p∏o wych szy ja tak -

Pa ra czer wo nych ber nar dyƒ skich sro ka czy



˝e jest nie co ciem niej sza, jed nak ̋ e znacz -
nie ja Êniej sza ni˝ u nie bie skich. U gro cho -
wych ciem niej sze plam ki, ze wzgl´ du na bia -
∏e skrzy d∏a, wy st´ pu jà tyl ko na tzw. ser -
cu. Gro chy oraz pió ra na szyi nie mo -
gà byç zbyt ciem ne. Naj ∏ad niej szy ry su -
nek ma jà go ∏´ bie, któ re pod wzgl´ dem gro -
cho wo Êci sà he te ro zy go tycz ne. Ale ˝a -
den ho dow ca niech nie my -
Êli, ˝e uda mu si´ ∏a two wy ho do waç nie bie -
skie gro cho we, krzy ̋ u jàc czar ne z nie bie ski -
mi. Na le ̋ y krzy ̋ o waç nie bie skie z nie bie ski -
mi gro cho wy mi. Do pusz czal ny jest de li kat -
ny, w ko lo rze ochry, na lot w po sta ci pla -
my na pier si u gro cho wych nie bie sko p∏o -
wych. 

Od nie daw na ist nie jà ce srebr ne ber nar -
dyƒ skie sro ka cze zdo by wa jà licz nych zwo -
len ni ków. ¸a two je po my liç z nie bie sko p∏o -
wy mi. Srebr ne po sia da jà jed nak bar dzo ja -
sne, srebr ne pió ra na szyi i nie mo -
gà mieç ciem niej sze go pa sa w ogo nie, ja -
ki wy st´ pu je u nie bie skich i nie bie sko p∏o -
wych. 

Bu do wa 
Ber nar dyƒ ski sro kacz jest go ∏´ biem ty -

pu po lne go, ale ma tak ̋ e wie le cech go ∏´ -
bia lot ne go oraz ufor mo wa ne go. Jest to wy -
ni kiem do mie szek krwi in nych ras, ce -
lem któ rych by ∏o uszla chet nie nie pier wot ne -
go wiej skie go sro ka cza. 

G∏o wa, za wsze bez ko ron ki, po win -
na byç za okrà glo na, a czo ∏o wy skle pio -
ne. Ja kie kol wiek Êla dy ko ron ki na g∏o -
wie dys kwa li fi ku jà go ∏´ bia. Do brze wi docz -
ne sà ciem ne oczy ob ra mo wa ne zde cy do -
wa nie czer wo nà, wà skà brwià. Ciem ny ko -
lor oczu, czer wieƒ brwi i biel piór na g∏o -
wie two rzà pi´k nà kom po zy cj´ ko lo ry -
stycz nà. Ja sna, cie li sta brew, tzw. z∏a ma -
ne oczy, rów nie˝ sà wa dà dys kwa li fi ku jà cà. 

Dziób u ber nar dyƒ skich sro ka czy po wi -
nien byç Êred niej d∏u go Êci, ko lo ru cie li ste -
go i jak u wi´k szo Êci go ∏´ bi fran koƒ -
skich (np. fran koƒ ski tar czo wy, fran koƒ -
ski sro kacz ser ca ty, fran koƒ ski po lny ko lo -
ro wy) do brze prze krwio ny. G∏o wa, szy -
ja i pierÊ two rzà har mo nij nà ca ∏oÊç. G∏o -
wa ∏à czy si´ pra wie nie do strze gal nie z szy -
jà dzi´ ki do brze wy kro jo ne mu pod gar -
dlu. Szy ja zaÊ po winna byç Êred nio d∏u -
ga, ele ganc ka, a pierÊ sze ro ka i do brze wy -
skle pio na. 

Ele ganc kie go kszta∏ tu ber nar dyƒ skie -
mu sro ka czo wi na da jà sto sun ko wo d∏u -

gie ple cy, lek ko opa da jà ce w kie run ku ogo -
na oraz Êred niej d∏u go Êci no gi, za wsze g∏ad -
kie, z ja sny mi pa zur ka mi. Skrzy d∏a po win -
ny byç d∏u gie, zwar te, przy le ga jà ce do kor -
pu su. Tak ̋ e ogon ma byç zwar ty, a ca -
∏e upie rze nie spr´ ̋ y ste i przy le ga jà ce. 

Uwa gi koƒ co we
Ho dow ca przy oce nie swo ich go ∏´ bi po -

wi nien zwra caç uwa g´ na na st´ pu jà ce ele -
men ty: har mo nij nà bu do w´ g∏o -
wy, szyi i pier si; oczy i brew oraz w∏a Êci -
wy ry su nek. 

Czar ny ber nar dyƒ ski sro kacz w gnieê dzie

Ber nar dyƒ ski sro kacz czer wo ny

Ber nar dyƒ ski sro kacz nie bie ski
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Kor pus po wi nien byç do sta tecz nie sil -
ny, jed nak ̋ e za krót ka i gru ba szy ja dys kwa -
li fi ku je go ∏´ bia. Ja kie kol wiek Êla dy piór na no -
gach rów nie˝ dys kwa li fi ku jà ber nar dyƒ skie -
go sro ka cza. Dziób osa dzo ny w g∏o wie pra -
wie pod kà tem pro stym, bla da brew, nie -
ostre ko lo ry, b∏´ dy w ry sun ku, bia ∏y klin, si to -
wa toÊç w ogo nie, szcze gól nie u czar -
nych, sà du ̋ y mi b∏´ da mi. 

Przy kup nie ber nar dyƒ skich sro ka -
czy, szcze gól nie na ró˝ ne go ro dza ju gie∏ -
dach, na le ̋ y zwra caç uwa g´ na to, czy go ∏´ -
bie, któ re chce my za ku piç, na le ̋ à do gru -
py sro ka czy uszla chet nio -
nych, czy te˝ do gru py go ∏´ bi, któ re sprze da -
jà ce mu s∏u ̋ à je dy nie ja ko do star czy cie le mi´ -
sa. Te ostat nie sà sto sun ko wo ci´˝ kie, o krót -
kich szy jach i na ni skich no gach.

War to na za koƒ cze nie za zna czyç, ˝e ber -
nar dyƒ skie sro ka cze sà go ∏´ bia mi p∏od ny -
mi, do brze od cho wu jà cy mi swo je po tom -
stwo, zwin ny mi w lo cie. Du ̋ y pro cent od -
cho wa nych m∏o dych na da je si´ do dal -
szej ho dow li, co nie za wsze zda rza si´ w po -
pu la cji nie któ rych ras barw nych. 

Ber nar dyƒ skim sro ka czom na k∏a da my ob -
ràcz k´ nu mer 8. Fot. autora 


