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Zakonniczka
niemiecka

Cz. I – historia i wzorzec

Hi sto ria go ∏´ bi ra sy za kon nicz -
ka nie miec ka si´ ga od le g∏ych
cza sów. Z do st´p nych êró de∏
pi sa nych wia do mo, ˝e po cho -
dzà one z te re nów In dii, a do
Eu ro py przy wieê li je Per so wie.
Z li te ra tu ry wy ni ka, ˝e za kon -
nicz ki mia ∏y bar dzo bli ski zwià -
zek z ra sà krym ka, a du ̋ y wk∏ad
w two rze niu od mia ny z ko ron -
kà mie li ho dow cy z Nie miec.

Tomasz Szymkiewicz

Fot. P. Kalata
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Ze êró de∏ pi sa nych. W ro ku 1603 Al dro -
van di opi su je krym k´ obok za kon nicz -
ki. Po dob nie Wil lu gh by (1676) uka zu je

pta ki po dob ne do za kon nicz ki wy st´ pu jà -
ce w Ho lan dii i Bel gii. W tym cza sie przed -
sta wio no, w czy stej po sta ci, ry ci ny z wi ze -
run kiem za kon nicz ki, wraz z opi sem ko lo -
ru oczu (per ∏o wej bar wy), obok pe ru ka rza

i krym ki g∏ad ko g∏o wej. In ne êró d∏o („Tre at -
se”) po da je ry ci n´ za kon nicz ki o wy so kiej
po sta wie i sze ro kiej pier si, d∏u gim ogo nie,
z cien kà szy jà i moc nà w swej bu do wie ko -
ron kà. Le vi opi su je w 1850 ro ku za kon -
nicz k´ ja ko an giel skà ra s´. 

Opis te go pta ka umiesz czo ny by∏
w dru kach Re ichen ba cha (1793 do 1879)

oraz in nych wiel kich znaw ców ho dow li
go ∏´ bi, jak: Bal da mus (1876), Prütz
(1899) czy La vall (1906).

Ko rzy sta jàc z opi sów zna ko mi te go bi -
blio gra fa hi sto rii go ∏´ bi Ly el la (1881) udo -
wod nio no, ˝e naj star szy wi ze ru nek g∏o wy
z ko lo ro wà cz´ Êcià ry sun ku po cho dzi z In -
dii, a pta ki te przy wie zio ne zo sta ∏y przez
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TREATISE, 1765

Rysunki zakonniczek niemieckich z archiwum klubu hodowców zakonniczki niemieckiej – Son de rve re -
in der Züchter der Det schen Nönnchen tau be von 1908.

EATON, 1858 LYELL, 1887

Nie miec ka zakon nicz ka – srebrna (1,0), 95 pkt., hodowca Reinhard Sperling.



Per sów. Wi ze ru nek ten, od na le zio ny w In -
diach na ele men tach ce ra mi ki, w 1940 ro -
ku wy dru ko wa∏ Möbes.

W sta ro dru kach Korth opi su je ar ty ku∏
o go ∏´ biach z 1858 r., któ ry zna laz∏ si´ w ga-
ze cie z pó∏ no cy Nie miec (Braun schwe ig),
a za miesz czo ne w nim by ∏y wzmian ki z da -
ny mi o za kon nicz ce.

W tym okre sie du ̋ o eg zem pla rzy tych
go ∏´ bi wy wie zio no do An glii, a tak ̋ e za cz´ -
to im por to waç je do Fran cji. Z Hisz pa nii
zaÊ do Nie miec spro wa dzo no za kon nicz ki
g∏ad ko g∏o we. By ∏y one pro to pla sta mi g∏ad -
ko g∏o wych z per ∏o wy mi ocza mi. By ∏y to
go ∏´ bie du ̋ e i d∏u gie, o wy so kiej po sta wie.
Do Hisz pa nii spro wa dzo ne zo sta ∏y przez
Mau rów z pó∏ noc nej Afry ki.

Z kro nik Sto wa rzy sze nia Ho dow ców
Za kon nicz ki wy ni ka, ̋ e w la tach 1874-1903
wy sta wio no 1308 sztuk na 29 wy sta wach,
któ re od by ∏y si´ w Niem czech. Ko leb kà
ho dow li za kon nicz ki by ∏y pó∏ noc ne Niem -
cy. Prze ∏o mo wym dla nich mo men tem
sta∏o si´ za ∏o ̋ e nie Sto wa rzy sze nia Ho dow -
ców Go ∏´ bi Za kon ni czek w 1908 ro ku.
Prze wod ni czy∏ te mu przed si´ wzi´ ciu Al -
bert Bar le ben z Des sau. Przez po nad dwa -
dzie Êcia lat obo wià zy wa ∏y dwa wzor ce za -
kon nicz ki – ham bur skiej krót ko dzio bej
(krzy ̋ o wa nej z czy sto oki mi i in ny mi ra sa mi
o krót kim dzio bie) i dru gi wzo rzec – ze
Êred nim dzio bem. Po 1908 ro ku ho dow cy
opi sa li wzo rzec, ale fak tycz ny po czà tek klu -
bu tej ra sy si´ ga 1914 ro ku. Pod j´ to wte dy
de cy zj´ o ujed no li ce niu wzor ca tyl ko do
wa rian tu ze Êred nim dzio bem.

Prze rwa w dzia ∏al no Êci klu bu i ho dow li
na stà pi ∏a pod czas I woj ny Êwia to wej. Od -
da ni ho dow cy tej ra sy, mi mo ol brzy mich
trud no Êci z utrzy ma niem, za cho wa li cen ne
eg zem pla rze.
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Niemiecka zakonniczka – czarna (1,0), 97 pkt.,
hodowca Reinhard Sperling. Fot. Josef Wolters

Zakonniczka niebieska (1,0), 96 pkt., hodowca
Bernward Mikus. Fot. Thomas Hellmann

Niemiecka zakonniczka – ˝ó∏ta (1,0), hodowca
Gerd Weyrauch. Fot. Josef Wolters

Nie miec ka zakon nicz ka g∏ad ko g∏o wa – ˝ó∏ ta (0,1),
ho dow ca Wer ner Gre iert. Fot. In glof Jun gic kel

Nie miec ka zakon nicz ka – czarna (0.1), ho dow ca
Reinhard Sperling. Fot. Josef Wolters

Zakonniczka niebieska (0,1), hod. Uwe Meisel
Fot. Jungnickel. (Arch. 1983 r.).

Nie miec ka za kon nicz ka – srebr na (1,0), stu dium
g∏o wy, hod. Re in hard Sper ling.
Fot. Re in hard Sper ling

Nie miec ka zakon nicz ka (0,1) – nie bie ska, 97 pkt.,
hod. Bernward Mikus. Fot. Re in hard Sper ling

Nie miec ka zakon nicz ka – srebrna (1,0), ho dow -
ca Olaf Meseberg. Fot. Thomas Hellmann
(Archiwum lata 80.)
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Po za koƒ cze niu dzia ∏aƒ wo jen nych re -
ak ty wo wa no klub, a pra ca ho dow la na
skon cen tro wa ∏a si´ nad kszta∏ tem i d∏u go -
Êcià dzio ba oraz po lep sze niem ko ron ki.

Pra co wa no te˝ nad zmniej sze niem bu do -
wy te go pta ka. 

Pra ca ho dow la na zo sta ∏a prze rwa na
przez II woj n´ Êwia to wà. Dzi´ ki od da nym

en tu zja stom ho dow li, w tych ci´˝ kich la -
tach, prze trzy ma no go ∏´ bie we wszyst kich
ko lo rach. Za wdzi´ cza no to ho dow li:
A. Bar le ben, P. Klin ger, A. Gru pe, H. Bar ten 
i B. Stru be.

Po za koƒ cze niu woj ny na stà pi∏ po dzia∏
Nie miec. W cz´ Êci za chod niej w 1947 ro ku
re ak ty wo wa no SV (Spe cja li stycz ne Sto wa -
rzy sze nie) dla ho dow ców za kon nicz ki, na -
to miast we Wschod nich Lan dach, po usil -
nych sta ra niach, uzy ska no zgo d´ od w∏adz
so wiec kich na utwo rze nie zwiàz ku
w 1952 ro ku.

Dro gi ho dow li po to czy ∏y si´ od r´b ny mi
to ra mi. We Wschod nich Niem czech pre fe -
ro wa no za kon nicz k´ wi´k szà, o d∏u˝ szym
dzio bie, w Za chod nich k∏a dzio no na cisk, by
go ∏´ bie by ∏y krót sze w bu do wie, z mniej
ni˝ Êred ni mi dzio ba mi.

W la tach 1962-1969 na stà pi ∏o o˝y wie -
nie wspó∏ pra cy mi´ dzy ho dow ca mi. Po -
czàt ko wo nie le gal nie, póê niej za zgo dà
w∏adz wschod nich, za cz´ ∏y na p∏y waç z Za -
cho du na Wschód no we eg zem pla rze,
wzmac nia jàc li nie ge ne tycz ne i wy glàd
ogól ny za kon ni czek.

Po zjed no cze niu Nie miec (28.04.1991
ro ku) z∏à czo no or ga ni za cje, a ho dow cy
usta li li wspól ne kry te ria ho dow li i oce ny za -
kon nicz ki nie miec kiej. Szcze gó ∏o wy wzo -
rzec tej ra sy, opi sa ny kil ka dzie siàt lat te mu,
obo wià zu je do dnia dzi siej sze go. Po do ko -
na niu nie wie lu zmian do ty czà cych bu do wy
ogól nej i wy ho do wa niu no wych od mian ko -
lo ry stycz nych, brzmi on do s∏ow nie:

WRA ̋ E NIE OGÓL NE:
Go ∏àb nie du ̋ y, a mi mo to moc ny, do -

brze la ta jà cy, bar dzo ̋ y wy, pe ∏en tem pe ra -
men tu i wdzi´ ku.

Wzo rzec (ce chy ra so wo Êci)
G¸O WA: do brze za okrà glo na, z mo˝ li -

wie wy so ko usy tu owa nà okrà g∏à ko ro nà,
z obu stron nie do brze roz wi ni´ ty mi ro ze -
ta mi. Sà te˝ g∏ad ko g∏o we.

OCZY: t´ czów ka per ∏o wa (ma ∏e ˝y∏ ki
krwi ste sà do pusz czal ne).

BREW: wà ska. U czar nych, nie bie skich,
srebr nych i mie dzia nych – ciem na, u nie -
bie sko p ∏o wych – sza ra, u czer wo nych
i ˝ó∏ tych – bla do czer wo na.

DZIÓB: mniej ni˝ Êred nio d∏u gi, lek ko
po chy lo ny, pod wy raê nym kà tem osa dzo -
ny do czo ∏a. U czar nych, nie bie skich,
srebr nych i mie dzia nych – ciem ny, nie bie -
sko p∏o wych – ro go wy, a czer wo nych

Zakonniczka czerwona (0,1), 97 pkt., hod. Horst Meinert. Fot. Thomas Hellmann. (Archiwum lata 80.).

Porównanie zakonniczki starego typu (z prawej) z zakonniczkà nowego typu (z lewej). Fot. arch.

Para zakonniczek g∏adkog∏owych, miedzianych – najnowszej odmiany barwnej.
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i ˝ó∏ tych – ja sny. Wo sków ki de li kat ne
i lek ko przy pu dro wa ne.

SZY JA: krót ka i kr´ pa, pro sto no szo na.
Gar d∏o do brze wy ci´ te.

PIERÂ: za okrà glo na, sze ro ka, lek ko
wy su ni´ ta do przo du.

PLE CY: sze ro kie, nie mo gà byç wy cià -
gni´ te, lek ko opa da jà ce.

SKRZY D¸A: przy le ga jà ce, no szo ne na
ogo nie.

OGON: umiar ko wa nie d∏u gi, za mkni´ -
ty, w jed nej li nii z ple ca mi.

NO GI: krót kie, nie opie rzo ne.
UPIE RZE NIE: do brze roz wi ni´ te,

przy le ga jà ce, nie za d∏u gie.
RO DZA JE KO LO RÓW: czar ny, nie bie -

ski, nie bie sko p∏o wy, srebr ny, mie dzia ny,
czer wo ny, ˝ó∏ ty.

KO LOR i RY SU NEK: wszyst kie ko lo ry
czy ste i in ten syw ne, barw na jest g∏o wa,
okrà g∏y i doÊç du ̋ y Êli niak, ogon z gór -
nym przy kry ciem i klin pod ogo nem oraz
7-12 lo tek w skrzy dle. Wszyst kie in ne
par tie kor pu su sà bia ∏e. Ry su nek g∏o wy
jest ogra ni czo ny ko ron kà i prze bie ga
przez Êrod ko wy punkt ro ze ty, od przo du
two rzy ra zem z nià za okrà glo ny Êli niak.
U g∏ad ko g∏o wych ry su nek g∏o wy jest z ty -
∏u od po wied nio ogra ni czo ny.

DU ̊ E B¸¢ DY: gru ba, d∏u ga, ogra ni -
czo na w kszta∏ cie, zbyt wà ska pierÊ;
owal na, szpi cza sta g∏o wa. Moc no po kry ta
i za ma ∏o piór al bo za ni sko osa dzo na ko -
ro na i brak ro zet; za krót ki dziób; z∏y ko -
lor dzio ba; bia ∏e pió ra na ko lo ro wym ry -
sun ku; wi´ cej ni˝ trzy ko lo ro we lot ki ró˝ -
ni cy w skrzy d∏ach; du ̋ a si to wa toÊç al bo
du ̋ a iloÊç rdza we go na lo tu na lot kach;
ma to wy ko lor; bia ∏e pa zur ki u czar nych.

UWA GI DO OCE NY: kszta∏t fi gu ry
i wiel koÊç – g∏o wa – ko ro na – dziób – ko -
lor – ry su nek – oczy – ogól ny wy glàd.

Z hi sto rii pol skiej ho dow li tej ra sy trze -
ba przy to czyç na zwi ska ne sto rów: Bru -
no na Kra jew skie go, An drze ja ¸u ka szew -
skie go. To oni przy wo zi li z DDR pierw sze
eg zem pla rze za kon nicz ki. Te raz w szpi cu
ho dow li sà: Ja cek Sze pi∏ ∏o, Bo gu s∏aw Ku -
ry ∏a, W∏a dy s∏aw Buj ∏o, Woj ciech Spy cha -
∏a, To masz Szym kie wicz.

 

Wzorzec zakonniczki niemieckiej.
Rys. Reinhard Sperling

Ma te ria ∏y hi sto rycz ne oraz zdj´ cia za -
mie Êci li Êmy dzi´ ki uprzej mo Êci nie miec -
kie go klu bu ho dow ców za kon nicz ki nie -
miec kiej – Son de rve re in der Züchter der
Det schen Nönnchen tau be von 1908.


