
Go∏´bie

Od daw na w ró˝ nych cz´ Êciach Eu ro py ho do wa ne by ∏y nie wiel kie bia ∏e go ∏´ bie ty pu lot ne go z ko lo -
ro wym ogo nem, lot ka mi pierw sze go rz´ du, g∏o wà i Êli niacz kiem. Ho dow com ko ja rzy ∏y si´ z mnisz -
ka mi no szà cy mi bia ∏y strój za kon ny. Na zy wa no je wi´c za kon nicz ka mi lub za kon ni ka mi (jep tiška,
nönchen, non nen, ÏÓÌ‡ı). Niem cy przy pi su jà so bie wy ho do wa nie za kon ni czek ty pu kon ty nen tal -
ne go. Daw niej sza li te ra tu ra cze ska po da je, ˝e za kon nicz ki sà po cho dze nia pol skie go. W pol skiej 
li te ra tu rze pa nu je mil cze nie, cho cia˝ daw niej, a cza sem jesz cze obec nie, gdzie nie gdzie spo ty ka si´
w na szym kra ju za kon nicz ki, któ re sà wi´k sze od nie miec kiej za kon nicz ki i ma jà nie co d∏u˝ szy dziób.
Na pew no nie sà to an giel skie mnisz ki, bo wiem ich ko ron ki wy raê nie ró˝ nià si´ od ko ro nek an giel -
skich mni szek; sà tak ̋ e smu klej sze od nich. 
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AAn giel ska mnisz ka po wsta ∏a – jak na zwa
wska zu je – w An glii. Jej po przed ni ka -
mi by ∏y za kon nicz ki daw ne go ty pu,

ho do wa ne w ró˝ nych cz´ Êciach Eu ro py.
An gli cy ukszta∏ to wa li swo jà za kon nicz k´
we d∏ug w∏a sne go upodo ba nia. Je Êli obec -
nie na kon ty nen cie ho do wa ne sà g∏ów nie
za kon nicz ki ty pu nie miec kie go, to na Wy -
spach Bry tyj skich, a tak ̋ e w Ame ry ce Pó∏ -
noc nej oraz w Au stra lii ho du je si´ mnisz k´
an giel skà. 

Pierw sze mnisz ki an giel skie przy wie zio -
no do Nie miec z Ho lan dii w 1953 ro ku.
Klub ho dow ców mni szek an giel skich za ∏o -
˝o no w Niem czech w 1992 ro ku. W Pol -
sce ho do wa ne sà rzad ko. 

Bu do wa
Mnisz ka jest go ∏´ biem o doÊç sil nej

i zwar tej bu do wie. Cho cia˝ za li cza si´ jà
do gru py 9, to jed nak swo jà bu do wà
znacz nie ró˝ ni si´ od po zo sta ∏ych go ∏´ bi
lot nych. Je Êli by wziàç pod uwa g´ tyl ko
kor pus, to przy po mi na ona nie któ re go -
∏´ bie z gru py 5 – barw ne. D∏u gi i wà ski
kor pus uwa ̋ a si´ za bar dzo du ̋ y b∏àd.
PierÊ mnisz ki an giel skiej po win na byç sze -
ro ka, nie co wy su ni´ ta do przo du, szy ja
zaÊ nie zbyt d∏u ga i ∏a god nie zw´ ̋ a jà ca si´
w kie run ku g∏o wy. Ze wzgl´ du na cha rak -
te ry stycz nà ko ron k´, wy da je si´ byç na -
wet ma syw na. An giel ska mnisz ka stoi na
nie co mniej szych ni˝ Êred niej d∏u go Êci,
moc nych no gach. Uda po win ny byç do -
brze upie rzo ne. Do te go re la tyw nie ma -
syw ne go kor pu su do pa so wa na jest g∏o -
wa, o sto sun ko wo sze ro kim, za okrà glo -
nym czo le, p∏a skim, nie co wy d∏u ̋ o nym
cie mie niu, z bo ga tà ko ron kà bez ro zet,
ale te˝ bez luk i ubyt ków. Nie mo ̋ e w ni -
czym przy po mi naç musz lo wa tej ko ron ki
nie miec kiej za kon nicz ki. Pió ra ko ron ki
mniej wi´ cej na wy so ko Êci dol nej kra w´ -
dzi brwi roz cho dzà si´ rów no mier nie do
ty ∏u, w gó r´ i w dó∏. Dzi´ ki te mu ko ron -
ka jest bo ga ta, pe∏ na i jest praw dzi wà
ozdo bà te go pta ka. Od no si si´ na wet
wra ̋ e nie, ˝e mnisz ka an giel ska ma grzy -
w´. 

Jej dziób jest nie co d∏u˝ szy ni˝ u za kon -
nicz ki nie miec kiej, ale mniej ni˝ Êred niej
d∏u go Êci, sto sun ko wo gru by. Cien ki i d∏u gi
dziób uwa ̋ a si´ za wa d´. Dziób z czo ∏em
po wi nien two rzyç kàt nie co po wy ̋ ej dzie -
wi´ç dzie si´ciu stop ni. Zbyt du ̋ y kàt roz -
war ty jest nie po ̋ à da ny. 

Wo sków ki sà bar dzo de li kat ne, doÊç
sze ro kie, bia ∏o przy pu dro wa ne. Oko per -
∏o we, oto czo ne de li kat nà brwià. U czar -
nych, nie bie skich i srebr nych dziób i brwi
po win ny byç pra wie czar ne lub ciem no -
sza re. Mnisz ka brà zo wa ma dziób ko lo ru
ro go we go. Mnisz ki czer wo ne i ˝ó∏ te ma jà
zaÊ dziób od cie li ste go do ja sno ro go we go,
tak ̋ e brwi od cie li ste go do czer wo ne go
ko lo ru. 

Skrzy d∏a mu szà byç bar dzo sze ro kie, sil -
ne, o du ̋ ej po wierzch ni no Ênej. Lot ki spo -
czy wa jà na nie zbyt d∏u gim ogo nie, któ ry
po wi nien two rzyç z ple ca mi jed nà li ni´.

Ple cy w oko li cach ra mion sà sze ro kie, na -
st´p nie de li kat nie zw´ ̋ a jà si´ i nie co opa -
da jà. 

Upie rze nie, ry su nek i ko lo ry
Upie rze nie po win no byç bo ga te, pió ra

de li kat ne w do ty ku, sze ro kie, nie co luê ne,
szcze gól nie w ko ron ce na szyi. Pod sta wo -
wym ko lo rem jest Ênie˝ na biel. Ko lo ro wa
jest g∏o wa, bar dzo sze ro ki i do brze za -
okrà glo ny Êli niak, ogon oraz od sied miu do
dwu na stu lo tek. SzeÊç lo tek nie jest du ̋ ym
b∏´ dem, a go ∏´ bie z ta kà ilo Êcià lo tek na le -
˝y ko ja rzyç z go ∏´ bia mi ma jà cy mi dwa na -
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Êcie lo tek ko lo ro wych. An gli cy pre fe ru jà
mnisz ki z dzie wi´ cio ma lot ka mi barw ny -
mi. Pol ski wzo rzec do pusz cza mnisz ki an -
giel skie w ko lo rze czar nym, nie bie skim,
czer wo nym, ̋ ó∏ tym i brà zo wym. W Niem -
czech od 2003 ro ku ho do wa ne sà tak ̋ e
mnisz ki srebr ne.

W An glii, Ame ry ce Pó∏ noc nej i Au stra lii
ho do wa ne sà mnisz ki w znacz nie wi´k szej
ga mie ko lo rów. Wzo rzec an giel ski mó wi
tak ̋ e o ko lo rze czer wo nym re ce syw nym,
cze ko la do wym (Dun), kha ki, po pie la to -
-czerwo nym, po pie la to -˝ó∏ tym, gri zli, in -
dy go, o iza be lach i o upie rze niu an da lu zyj -
skim (Za in te re so wa nych od sy ∏a my na
stro n´: www.fre ewebs.com/nunc lub/).

Po s∏o wie
Na le ̋ y ubo le waç, ˝e nie ma ju˝ pra wie

w Pol sce daw nej pol skiej za kon nicz ki, jak
zresz tà i in nych ras pol skich (np. tur czy na,
ka li ny i in nych). W ro syj skiej ksià˝ ce pt.
�oºóÆåâîäæâî znaj du je si´ zdj´ cie mni -
cha, któ ry tro ch´ przy po mi na na szà, daw -
niej ho do wa nà za kon nicz k´. In te re su jà ce,

˝e au to rzy tej ksià˝ ki nie po da jà po cho -
dze nia mni cha przed sta wio ne go na stro nie
143. W cze skim zbio rze wzor ców ras go -
∏´ bi z ro ku 1974 umiesz czo ne zo sta ∏o
zdj´ cie jep tiški, któ ra nie przy po mi na nie -

miec kiej za kon nicz ki. Znaj du je si´ tam in -
for ma cja, ˝e jest to jep tiška pol ska. Ta kà
in for ma cj´ mo˝ na zresz tà zna leêç jesz cze
w in nych cze skich pu bli ka cjach.
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