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KAPUCYN
go∏àb dla ka˝dego

W XVI wie ku,
w okre sie do mi na cji 
Ho lan dii na mo rzu, 
˝e gla rze ho len der -

scy przy wieê li z In dii 
go ∏´ bie, któ re mia ∏y 

na g∏o wie kap tur, 
a wo kó∏ szyi pi´k ny, 

rów no mier nie 
roz ∏o ̋ o ny ko∏ nierz

Karol Jasienica 

Ka pu cyn sta ro ho len dre ski ty gry so wa ty ˝ó∏ ty z wy sta -
wy w Lip sku w 2005 r. Fot. P. Ka la ta
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Z kart hi sto rii ho dow li ka pu -
cy nów w Eu ro pie

W XVI wie ku, w okre sie do mi na -
cji Ho lan dii na mo rzu, ˝e gla rze ho -

len der scy przy wieê li z In dii go ∏´ bie, któ -
re mia ∏y na g∏o wie kap tur, a wo kó∏ szyi pi´k -
ny, rów no mier nie roz ∏o ̋ o ny ko∏ nierz. Bar -
dzo szyb ko sta ∏y si´ one po pu lar ne i ch´t -
nie ho do wa ne za rów no przez ho len der -
skich ary sto kra tów, jak i rol ni ków. Pr´d -
ko sta ∏y si´ te˝ one ele men tem kra jo bra -
zu. Ma la rze ho len der scy umiesz cza -
li je na swo ich ob ra zach, np. Jan Ste -
en (1626-1679) oraz Mel chior d’Hon de co -
eter (1636-1695). Od tam tych cza sów ho -
do wa ne w Ho lan dii ka pu cy ny nie wie -
le si´ zmie ni ∏y, wi´c nie odzow ny jest przy -
miot nik sta ro ho len der ski. S∏usz nie te˝ przy -
wie zio ne z In dii go ∏´ bie na zwa no ka pu cy na -
mi, gdy˝ ich ry su nek przy po mi na mni si ha -
bit z klasz to ru ka pu cy nów.

Na le ̋ y jed nak przy po mnieç, ˝e brak
jest jed no myÊl no Êci co do po cho dze nia sta -
ro ho len der skich ka pu cy nów, jak rów nie˝

ich na zwy. W prze sz∏o Êci na zy wa no je tak -
˝e ja ko bi na mi, a na wet pe ru ka rza mi. A. La -
val le oraz M. Liet ze w 1905 ro ku pi sa li,
˝e ka pu cy ny na le ̋ à do sta rej ra sy, któ ra wy -
wo dzi si´ od go ∏´ bi przy wie zio nych oko -
∏o 1850 ro ku do An glii z Azji Mniej -
szej i ˝e na le ̋ à one do rzad ko Êci. Ed mund
Zurth zaÊ do wo dzi∏, ˝e Be du ini na zy wa li ka -
pu cy ny kró lew ski mi lot ny mi znad Ni lu. Dzi -
siaj za li cza si´ sta ro ho len der skie ka pu cy -

ny do gru py go ∏´ bi struk tu ral nych, jed nak -
˝e nie trud no za uwa ̋ yç, ˝e bu do wa, szcze -
gól nie g∏o wa ka pu cy na, przy po mi na go ∏´ -
bia ty pu lot ne go. Jesz cze w XIX wie ku
by ∏y opi sy wa ne ja ko go ∏´ bie lot ne. Ka pu cy -
ny na wet dzi siaj – cho cia˝ cz´ sto sà trzy ma -
ne w wo lie rach – ch´t nie i do brze fru wa -
jà. Na le ̋ à do go ∏´ bi nie mal ̋ e sta le ak tyw -

Ka pu cyn sta ro ho len der ski czarny. 
Fot. K. Ja sie ni ca

Ka pu cy ny sta ro ho len der skie czer wo ny i ˝ó∏ ty z ho -
dow li au to ra. Fot. K. Ja sie ni ca



nych, cià gle zmie nia jà cych miej sce.

Ho len der ska do ku men ta cja prze czy do -
nie sie niom nie miec kich i an giel skich au to -
rów, ja ko by ka pu cy ny mia ∏y po cho -
dziç z Egip tu. 

Ho len der skim ka pu cy nom przy da rzy -
∏o si´ to, co wie lu sta rym ra som. Po la tach
Êwiet no Êci po sz∏y w za po mnie nie. Ale przy -
po mnia no so bie o nich. Cho cia˝ ta sta ra ra -
sa by ∏a ju˝ pra wie na wy mar ciu, dzi´ ki
upo ro wi jej no wych „od kryw ców”, szcze -
gól nie H. Mo eze la ara, zo sta ∏a od bu do wa -
na i w bar dzo krót kim cza sie sta ∏a si´ po pu -
lar na nie tyl ko w kra ju wia tra ków i tu li pa -
nów, ale w ca ∏ej Eu ro pie. Przy od bu do -
wie ra sy, w nie wiel kim stop niu, po s∏u ̋ o -
no si´ an giel ski mi pe ru ka rza mi. 10 stycz -

nia 1959 ro ku, w Ha dze po wsta∏ ho len der -
ski klub ho dow ców ka pu cy nów, któ re go ha -
s∏o brzmi: „De du ifvo or ie de ren“ (Go -
∏àb dla ka˝ de go). W Niem czech po dob -
ny klub zo sta∏ za ∏o ̋ o ny w 1966 ro -
ku. Od nie daw na sta ro ho len der skie ka pu cy -
ny sà ho do wa ne rów nie˝ w Pol sce i zdo by -
wa jà co raz wi´k szà po pu lar noÊç, wszak za -
s∏u gu jà na nià z wie lu po wo dów.

Bu do wa
Sta ro ho len der ski ka pu cyn jest go ∏´ -

biem Êred niej wiel ko Êci, o ele ganc kiej syl -
wet ce. Tu ∏ów ka pu cy na po wi nien byç
sto sun ko wo krót ki, a je go li nia po zio ma.
Li nia szyi pro sto pa d∏a do po zio mu. Ele gan -
cji do da je sta ro ho len der skim ka pu cy nom
tu ∏ów, sze ro ki w ra mio nach, stop nio -

wo zw´ ̋ a jà cy si´ ku ty ∏o wi oraz nie zbyt wy -
so kie no gi ko lo ru czer wo ne go, ale te˝
nie za krót kie i zgi´ te. Âred niej d∏u go -
Êci skrzy d∏a spo czy wa jà na ogo nie. Je Êli do -
daç do te go ele gan cj´ ru chów, to ma -
my przed so bà go ∏´ bia, któ re go za li -
czyç mo˝ na do go ∏´ biej ary sto kra cji. ¸à czy
on w so bie pi´k no i szla chet noÊç.

Osob ni ki zbyt d∏u gie praw do po dob -
nie ma jà no wà do miesz k´ krwi pe ru ka -
rzy, a je Êli do dat ko wo nie no szà tu ∏o -
wia w po zio mie, to po kre wieƒ stwo z pe ru -
ka rzem jest pew ne. PierÊ po win na byç za -
okrà glo na. Zbyt p∏a ska i za pad ni´ ta dys kwa -
li fi ku je ka pu cy na oraz w∏a Êci wie eli mi nu -
je go z dal szej ho dow li. Stàd Êred niej d∏u go -
Êci szy ja, w miej scu po ∏à cze nia z pier -
sià, jest sze ro ka, a czym szer sza tym lep -
szy b´ dzie kszta∏t ko∏ nie rza i g∏o wy,
któ ra po win na byç Êred niej d∏u go Êci, o za -
okrà glo nym czo le i cz´ Êci po ty licz nej, przy -
kry tej kap tu rem i cz´ Êcio wo ko∏ nie rzem.

G∏o wa i dziób ka pu cy na przy po mi na jà g∏o -
w´ go ∏´ bia lot ne go. Wzo rzec wy ma -
ga, aby dziób by∏ Êred niej d∏u go Êci, pro sty,
tyl ko lek ko za krzy wio ny, a oko per ∏o -
we, mo˝ li wie bez do miesz ki ja kie go kol -
wiek ko lo ru (do pusz cza si´ nie znacz nà
ob wód k´ po ma raƒ czo wà), brew zaÊ de li kat -
na, in ten syw nie czer wo na. Oczy ciem -
ne, lub jed no per ∏o we a dru gie ciem ne, za li -
cza si´ do du ̋ ej wa dy. Dziób po wi nien
byç ko lo ru cie li ste go, wo sków ki zaÊ bia -
∏e i nie od sta jà ce.
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Ka pu cyn sta ro ho len der ski czar ny. 
Fot. K. Ja sie ni ca
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Upie rze nie 
Pió ra na ca ∏ym kor pu sie – z wy jàt -

kiem kap tu ra i ko∏ nie rza na szyi oraz kar -
ku – ma jà byç przy le ga jà ce. Nie mo gà
byç zbyt mi´k kie i ∏am li we. Kap tur przy le ga -
jà cy do g∏o wy uzna je si´ za du ̋ à wa d´. Po wi -
nien wi´c byç sto jà cy i bo ga ty w pió ra, szcze -
gól nie na kar ku. Nie rów na gór na
li nia kap tu ra jest b∏´ dem. Z przo du pió ra ko∏ -

nie rza z le wej stro ny nie mo gà si´ sty kaç
z pió ra mi z pra wej, jak jest to u pe ru ka -
rza. (W∏a Êci wie w bu do wie i struk tu rze
pe ru ka rza z ka pu cy nem ∏à czà je dy nie per ∏o -
we oczy). Przed nie kra w´ dzie ko∏ nie rza
po win ny byç od le g∏e od sie bie mniej wi´ -
cej na trzy pal ce. Pió ra ko∏ nie rza, na wy so ko -
Êci g∏o wy, po win ny te˝ byç od da lo ne od
po licz ków. Po obu stro nach ko∏ nie rza,

na tej sa mej wy so ko Êci, two rzy si´ owal -
na ro ze ta.

Ry su nek 
Sta ro ho len der ski ka pu cyn po sia da w∏a Êci -

wie ry su nek go ∏´ bi, któ re przy wy k∏o si´ na -
zy waç mni cha mi. G∏o wa jest bia ∏a, przy
czym biel po win na si´ gaç a˝ do we wn´trz -
nej stro ny ka pu cy, wy raê nie od ci naç si´
od cz´ Êci ko lo ro wej, mniej wi´ cej pó∏ cen ty -
me tra od oczu i oko ∏o jed ne go cen ty-
me tra pod dzio bem. Bia ∏y kra wat jest b∏´ -
dem. Bia ∏e sà tak ̋ e pió ra pierw sze go
rz´ du w skrzy d∏ach. B∏´ dem jest mniej ni˝
sie dem i wi´ cej ni˝ dwa na Êcie bia ∏ych lo tek.
Do pusz czal na jest ró˝ ni ca mi´ dzy bia ∏y -
mi lot ka mi w obu skrzy d∏ach, ale nie mo -
˝e byç ona wi´k sza ni˝ dwa pió ra.
Brzuch, no gi i ogon sà rów nie˝ ko lo ru bia ∏e -
go. Ka pu ca, tak ̋ e jej cz´Êç we wn´trz na, ko∏ -
nierz, pierÊ oraz pió ra po kry wo we skrzy -
de∏ sà ko lo ro we. Kil ka ko lo ro wych piór
na no gach (tzw. spodnie) uzna je si´ za ma -
∏y b∏àd, cho cia˝ ich wy st´ po wa nie nie wy glà -
da naj le piej. 

Zna ne sà ka pu cy ny sta ro ho len der -
skie czar ne, czer wo ne, ˝ó∏ te, nie bie skie

Ka pu cyn sta ro ho len der ski nie bie ski z wy sta wy
w Szcze ci nie w 2006 r., oce nio ny na 96 pkt. Ho -
dow ca: Grze gorz No wak. Fot. P. Ka la ta
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z czar ny mi pa sa mi, cze ko la do wo -sza re
(dun), nie bie sko -p∏o we z pa sa mi, a tak ̋ e
czer wo no -p∏o we i ˝ó∏ to -p∏o we z pa sa mi.
Czer wo ne i p∏o we sa mi ce mo gà mieç
na pier si nie co sza re go ko lo ru. Nie na le ̋ y te -
go uwa ̋ aç za dys kwa li fi ku jà cy b∏àd.  Ostat -
nio cz´ sto spo ty ka si´ ty gry sy w pod sta wo -
wych ko lo rach. U na szych za chod nich sà sia -
dów trwa spór czy w∏a Êci we sà ja -
sne, czy te˝ ciem ne ty gry sy. Ale czy mo˝ -
na mó wiç o go ∏´ biu, ˝e jest umasz cze nia ty -
gry sa, je Êli po sia da nie wie le ko lo ro -
wych piór? Ho du je si´ tak ̋ e bia ∏e sta ro ho -
len der skie ka pu cy ny o per ∏o wych oczach. 

Uwa gi do ty czà ce ho dow li
Dwa bia ∏e ka pu cy ny b´ dà za wsze da wa -

∏y po tom stwo bia ∏e. Oczy b´ dà u ta kie go po -
tom stwa per ∏o we, a brwi zde cy do wa -
nie czer wo ne. Wie le k∏o po tów na str´ cza ho -
dow la ka pu cy nów ty gry sów czar nych, czer -
wo nych, nie bie skich i ˝ó∏ tych. Wy ma ga -
na jest rów no mier na ty gry so wa toÊç, co nie
za wsze wy st´ pu je u m∏o dych, na wet po naj -
lep szych ro dzi cach. Po nad to ko ja rzo ne z so -
bà ty gry sy mo gà da waç co raz ja Êniej sze po -
tom stwo. Na le ̋ y wi´c, od cza su do cza su,
ko ja rzyç ty gry sa z mni chem o jed no li tym
ry sun ku. Ka pu cy ny czar ne ko ja rzo ne z czer -
wo ny mi b´ dà da wa ∏y po tom stwo o nie -
zbyt czy stym ko lo rze, a mia no wi cie czer wo -
no -sza re. Ale war to ta kie po tom stwo ko ja -
rzyç z osob ni ka mi czar ny mi, bàdê czer wo ny -
mi. Po tak sko ja rzo nych ka pu cy nach mo ̋ e -
my ocze ki waç – pod wzgl´ dem ko lo ry stycz -
nym – pi´k ne go po tom stwa.

Do Êwiad cze ni ho dow cy ka pu cy nów
zwra ca jà uwa g´, ˝e nie za wsze wy so kiej
ja ko Êci ro dzi ce, da jà tej sa mej kla sy po tom -
stwo. Cza sem ro dzi ce z bra ka mi w ry sun -
ku i ko lo rze da jà na praw d´ pi´k ne m∏o de
ka pu cy ny, u któ rych trud no do pa trzyç si´
ja kiej kol wiek wa dy. W∏a Êci wie na le ̋ y dro -
gà prób ko ja rzyç z so bà od po wied nie osob -
ni ki i ob ser wo waç, z ja kich ko ja rzeƒ otrzy -
mu je my naj ∏ad niej sze m∏ód ki. Ale te˝ ta
sa ma pa ra mo ̋ e nam przez ko lej ne l´ gi
daç pi´k ne m∏o de ka pu cy ny, a z na st´p -
nych trud no b´ dzie wy braç m∏o de osob ni -
ki, któ re mo˝ na po ka zaç na wy sta wie. Sta ro -
ho len der ski ka pu cyn – jak mó wià Ho len -
drzy – to go ∏àb dla ka˝ de go, ale trze -
ba mieç wie le cier pli wo Êci, aby na pe∏ -
niç swój go ∏´b nik pi´k ny mi oka za mi. 

M∏o dym sta ro ho len der skim ka pu cy -
nom na k∏a da my ob ràcz k´ nr 8.
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w 2005 r.: ˝ó∏ ty, ty gry so wa ty ˝ó∏ ty, ty gry so wa ty
czer wo ny, bia ∏y. Fot. P. Ka la ta


