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Mnich,
któ ry miesz ka w go ∏´b ni ku

Ka rol Ja sie ni ca
Grupa mnichów saksoƒskich.

Po cho dze nie

Go ∏´ bie o bia ∏ej g∏o wie, lot kach i ogo nie,
a tak ̋ e ∏ap ciach, je Êli ta kie po sia da jà,
na zy wa si´ mni cha mi. Po zo sta ∏e cz´ Êci

upie rze nia sà naj cz´ Êciej czar ne, czer wo ne,
˝ó∏ te i nie bie skie. Naj bar dziej zna ny mi mni -
cha mi sà mni chy sak soƒ skie, tu ryƒ skie i po ∏u -
dnio wo nie miec kie, za li cza ne do gru py V –
barw ne. Spo ty ka si´ te˝ go ∏´ bie o po dob nym
ry sun ku, cho cia˝ nie na zy wa si´ ich mni cha -
mi ani nie za li cza si´ ich do gru py go ∏´ bi
barw nych. W Niem czech od XVIII wie ku ho -
du je si´ tur ko ty bern bur skie, któ re po sia da jà
ry su nek zwa ny mni sim. Ten sam ry su nek
spo ty ka my u do brze nam zna nej bia ∏o g∏ów ki
gum biƒ skiej i el blà skiej. 

Mnich sak soƒ ski (Sächsi sche Mönch tau be)

nie za wsze wy glà da∏ jak obec nie. Daw niej sza
li te ra tu ra po da je, ˝e w Sak so nii i Gór nych
¸u ̋ y cach wy st´ po wa ∏y obok g∏ad ko g∏o wych
tak ̋ e mni chy czu ba te, na wet dwu czu be. Te
jed nak za prze sta no ho do waç. Obec nie g∏o -
wa sak soƒ skie go mni cha mu si byç bez ko -
ron ki lub czub ka. Uwa ̋ a si´, ˝e daw ne sak -
soƒ skie mni chy czu ba te mia ∏y zbyt du ̋ à do -
miesz k´ krwi mni cha po ∏u dnio wo nie miec -
kie go, a tak ̋ e tur ko ta vog tlandz kie go.

Bu do wa
Mnich sak soƒ ski jest go ∏´ biem ty pu po lne -

go, ale uszla chet nio nym i w ka˝ dym szcze gó -
le do pra co wa nym. Pa trzàc na mni cha sak -
soƒ skie go od no si si´ wra ̋ e nie, ˝e jest on
dum ny ze swo je go ma ∏o spo ty ka ne go u go -

∏´ bi ry sun ku. Kro czy wi´c z pod nie sio nà g∏o -
wà i nie co do przo du wy su ni´ tà pier sià.
Wszyst kie cz´ Êci cia ∏a wy da jà si´ mieç ide al -
ne pro por cje. Na pierw szy rzut oka zda je
si´ przy po mi naç tro ch´ oty ∏e go mni cha Êre -
dnio wiecz ne go. 

G∏o wa sak soƒ skie go mni cha jest nie co
po d∏u˝ na, wy raê nie za okrà glo na. Oczy, ob -
ra mo wa ne de li kat nà brwià ko lo ru czer wo -
ne go lub cie li ste go, po win ny byç ciem ne,
wy ra ̋ a jà ce wi tal noÊç. Po ma raƒ czo we, czer -
wo ne lub per ∏o we oczy uwa ̋ a si´ za du ̋ à,
dys kwa li fi ku jà cà wa d´. Wy ma ga si´, aby
dziób mni cha, któ ry jest ko lo ru cie li ste go,
by∏ d∏u gi i cien ki, ko niec zaÊ tro ch´ za krzy -
wio ny. Ciem ny lub pla mi sty dziób uwa ̋ a si´
za wa d´. 

Szy ja mni cha sak soƒ skie go przy ra mio -
nach jest wy raê nie sze ro ka i zw´ ̋ a jà ca si´
w kie run ku g∏o wy. Nie po win na byç zbyt
d∏u ga. Do brze za okrà glo ne pod gar dle do da -
je „mni szej bra ci” z Sak so nii wdzi´ ku,
a w ru chu gra cji. Ple cy tyl ko lek ko opa da jà
w kie run ku zwar te go ogo na, za wsze bia ∏e -
go. Skrzy d∏a po win ny przy le gaç do kor pu su,
lot ki spo czy waç na ogo nie i byç do syç sze ro -
kie. Po nad to po win ny si´ gaç pra wie je go
koƒ ca. 

No gi sak soƒ skie go mni cha sà doÊç d∏u gie
i g´ sto upie rzo ne, z do brze roz wi ni´ ty mi,
sze ro ki mi s´ pi mi pió ra mi. Bo ga te upie rze -
nie nóg stwa rza jednak wra ̋ e nie, ˝e nie
ma my do czy nie nia z go ∏´ biem zbyt wy so -
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kim. Upie rze nie ca ∏e go pta ka po win no byç
bo ga te, a pió ra bez wzgl´d nie przy le gaç do
cia ∏a. 

Ry su nek i ko lo ry
Ho dow ca sak soƒ skich mni chów po wi nien

dbaç o to, aby cha rak te ry stycz ny dla mni -
chów ry su nek by∏ pra wi d∏o wy. G∏o wa jest
bia ∏a, a li nia dzie là ca biel od ko lo ro wej szyi
bie gnie nie co po ni ̋ ej oczu. W skrzy dle do -
pusz cza si´ obec nie od oÊmiu do dzie si´ ciu
(daw niej od sied miu do dzie wi´ ciu) bia ∏ych
lo tek. Po nad to bia ∏e sà pió ra po kry wo we
ogo na, klin pod ogo nem i ∏ap cie. Ko lo ro wa
zaÊ jest szy ja, pierÊ, brzuch a˝ do od by tu,
uda, skrzy d∏a i ple cy. Li nia mi´ dzy ko lo ro wy -
mi a bia ∏y mi pió ra mi ogo na po win na biec tro -
ch´ po ni ̋ ej od by tu. Tar cze na skrzy d∏ach od
stro ny lo tek po win ny byç za okrà glo ne. 

Mni chy sak soƒ skie wy st´ pu jà w pod sta -
wo wych ko lo rach: czar nym, nie bie skim,
czer wo nym i ˝ó∏ tym. Wszyst kie mu szà byç
z bia ∏y mi pa sa mi. Mo ̋ e te˝ na skrzy d∏ach
wy st´ po waç ∏u sko wa toÊç. Ko lo ry po win ny
byç czy ste i b∏ysz czà ce, po nad to nie bie ski ja -
sny, a bar wa rów no mier nie roz ∏o ̋ o na, bez
cie ni i smug. Zwra caç na le ̋ y uwa g´ na bia ∏e
pa sy na skrzy d∏ach. Wy ma ga si´, aby by ∏y
czy ste, bez ja kie go kol wiek na lo tu i mo˝ li wie
wà skie, bie gnà ce rów no (bez zàb ków) przez
ca ∏e skrzy d∏a, obok sie bie, mo˝ li wie rów no -
le gle. U nie bie skich mni chów obrze ̋ o ne sà
de li kat nym, ciem niej szym pa skiem od stro ny
lo tek. ¸u sko wa toÊç wy st´ pu jà ca na skrzy -
d∏ach po win na byç rów no mier na, w kszta∏ cie
trój kà ta. Do pusz cza si´ u ∏u sko wa tych de li -
kat ny ry su nek na ple cach. Du ̋ ym b∏´ dem
na to miast jest rdza wy na lot na ∏u sko wa niu. 

Gro mad ka ró˝ nie ubar wio nych mni chów
mo ̋ e cie szyç oko ho dow cy i przy god ne go
ob ser wa to ra tych go ∏´ bi. 

Cze go spo dzie waç si´ w ho dow li 
Jak w ho dow li wszyst kich go ∏´ bi barw -

nych z te re nu Nie miec, tak i w ho dow li mni -
chów sak soƒ skich nie wy st´ pu jà wi´k sze
trud no Êci. Sak soƒ skie mni chy ∏a two roz mna -
˝a jà si´ i do brze od cho wu jà m∏o de. DoÊç
szyb ko dwie lub trzy pa ry mo gà za pe∏ niç go -
∏´b nik. Jed nak ̋ e nie wszyst kie m∏o de na da jà
si´ do dal szej ho dow li. Nie za wsze ro dzi ce
prze ka zu jà po tom stwu swo je do bre ce chy,
wy ma ga ne przez wzo rzec. Naj cz´ Êciej wy -
st´ pu jà wa dy w upie rze niu i bu do wie. Do
b∏´ dów za li cza si´ s∏a bà bu do w´ cia ∏a, za wà -
skà i za d∏u gà szy j´, za krót kie i luê ne ∏ap cie,
pla mi sty lub z cie nia mi dziób, ma to we lub
nie czy ste ko lo ry, za g∏´ bo kie lub nie rów ne
ci´ cie mi´ dzy bie là a ko lo rem na g∏o wie, za
ma ∏o lub za du ̋ o bia ∏ych lo tek, ko lo ro we
∏apcie, za wy so kie ci´ cie na ogo nie, za krót -
kie, rdza we lub na kra pia ne bia ∏e pa sy i nie -
rów no mier na ∏u sko wa toÊç. 

Przy ko ja rze niu ∏u sko wa tych mni chów na -
le ̋ y braç pod uwa g´ sze ro koÊç bia ∏ych pa -
sów. Sko ja rzo ne ze so bà dwa ∏u sko wa te go -
∏´ bie, ze szcze gól nie sze ro ki mi bia ∏y mi pa sa -
mi, mo gà daç po tom stwo o nie w∏a Êci wym
ry sun ku na tar czach skrzy de∏. Aby po tom -
stwo nie mia ∏o zbyt sze ro kich pa sów, le piej
sko ja rzyç ∏u sko wa te go go ∏´ bia z go ∏´ biem,
u któ re go w ogó le brak ∏u sko wa to Êci. 

Stwier dze nie, ˝e sak soƒ skie mni chy sà ∏a -
twe w ho dow li, nie ozna cza, i˝ ho dow ca nie
mu si o nie dbaç. Po nie wa˝ pta ki te sà ∏ap cia -
te, wi´c go ∏´b nik, w któ rym sà trzy ma ne, nie
mo ̋ e byç g´ sto za sie dlo ny. Sak soƒ skie mni -
chy nie po win ny byç trzy ma ne z go ∏´ bia mi
du ̋ ych i ci´˝ kich ras g∏ad ko no gich. Go ∏´ bie
o nie upie rzo nych no gach sta jà na ∏ap ciach
tych dru gich, szcze gól nie przy karm ni ku,
i wte dy ∏ap cia te nie mo gà si´ po ru szaç i dojÊç
do je dze nia. 

Dla go ∏´ bi ∏ap cia tych na le ̋ y te˝ przy go to -
waç doÊç prze stron ne miej sca gniaz do wa nia,
do sie dze nia i spo czyn ku. Mu szà te˝ mieç ∏a -
twy do st´p do je dze nia i po jem ni ka z wo dà.
¸ap cia ste mni chy, w okre sie kar mie nia m∏o -
dych i pie rze nia, mu szà otrzy maç ró˝ no rod -
ne ziar no do brej ja ko Êci. Wszak ich upie rze -
nie jest bo gat sze ni˝ go ∏´ bi bez upie rze nia na
no gach. Wszyst kie pió ra po win ny byç prze -
cie˝ do brze wy kszta∏ to wa ne i lÊnià ce, a to
jest mo˝ li we tyl ko wów czas, kie dy ho dow ca
po da je swo im pta kom do bry i war to Êcio wy
po karm. Sak soƒ skim mni chom na k∏a da my
ob ràcz k´ nr 11. Na le ̋ y to uczy niç doÊç
wcze Ênie.
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