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ptaki egzotyczne

Mnisz ka musz katowa
(Lon chu ra punc tu la ta)

Mnisz ki musz ka to we, po pu lar nie na zy -
wa ne przez ich mi ∏o Êni ków musz ka ta -
mi, w na tu ral nym Êro do wi sku mo˝ -
na spo tkaç w Azji po ∏u dnio wo -wschod -
niej. W ho dow li naj le piej trzy maç je
w wo lie rach bo ga to wyposa˝onych
w ro Êlin no Êç. Sà to pta ki bar dzo od por -
ne, ∏a god ne i ra czej ma ∏o wy ma ga jà ce,
dla te go doÊç szyb ko i ch´t nie przy st´ pu -
jà do l´ gów.

To masz Ku ziem kow ski
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PPo noç ju˝ na po czàt ku XVIII wie ku roz pi sy -
wa no si´ na ich te mat w fa cho wej li te ra tu -
rze. Na tu ral nym bio to pem mni szek musz -

ka ta ∏o wych sà po la, ∏à ki, te re ny upraw ne, par -
ki, ogro dy oraz sa dy. Po okre sie l´ go wym pta -
ki, jak wi´k szoÊç astryl dów, mi gru jà w licz -
nych gru pach w po szu ki wa niu po kar -
mu. Z upodo ba niem pe ne tru jà wów czas po -
la upraw ne, a zw∏asz cza ry ̋ o wi ska, ro -
biàc przy tym wiel kie szko dy w upra wach. Pta -
ki te sà bar dzo od por ne. Szyb ko si´ akli ma ty zu -
jà, sà bar dzo to wa rzy skie, pro wa dzà ra -
czej spo koj ny tryb ˝y cia, nie szko -
dzàc przy tym in nym ga tun kom pta ków trzy -
ma nych ra zem z ni mi. Je Êli stwo rzy si´ im od -
po wied nie wa run ki, to nie przy spa rza jà ˝ad -
nych k∏o po tów swym opie ku nom i bez naj -
mniej szych prze szkód, doÊç szyb ko, przy st´ pu -
jà do l´ gów. W Êro do wi sku, w któ rym wy st´ -
pu jà, wy od r´b nio no 12 pod ga tun ków, któ -
re ró˝ nià si´ mi´ dzy so bà nie znacz nie ubar wie -
niem. Mnisz ki po win ny byç trzy ma ne w wo lier -
ce ze wn´trz nej lub we wn´trz nej, z du ̋ à ilo -
Êcià ro Êlin no Êci, któ ra da je pta kom schro nie -
nie oraz po czu cie bez pie czeƒ stwa. De cy du -
jàc si´ na ho dow l´ musz ka tek, po win ni -
Êmy umie Êciç w wo lier ce kil ka par, bo nie prze -
szka dza jà so bie na wza jem. Roz ró˝ nie -
nie p∏ci nie jest pro ste, gdy˝ za rów no sa -
miec, jak i sa mi ca sà jed na ko wo upie rzo ne. Je -
dy nà pew nà ce chà jest Êpiew sam ca, o ile go za -
uwa ̋ y my, bo jest on wy jàt ko wo ci -
chy, wi´c mo˝ na go roz po znaç je dy nie na pod -
sta wie drgaƒ, któ re wy st´ pu jà w oko li cy gar -
d∏a. Gdy pta ki sà pod nie co ne lub prze stra szo -
ne, po ru sza jà ogon ka mi oraz pod no szà skrzy -
d∏a, tak jak by mia ∏y ze rwaç si´ do lo tu. Kar -
ma musz ka tek po win na byç jak naj bar -
dziej uroz ma ico na, a w jej sk∏ad po win -
no wcho dziç wie le ro dza jów drob ne go pro -
sa, ka nar, owsik i na sio na ró˝ nych chwa -
stów, za któ ry mi mnisz ki wr´cz prze pa da -
jà oraz wszel kie go ro dza ju zie le ni na, czy -
li: gwiazd ni ca, rdest pta si, sa ∏a ta, mni szek le kar -
ski (po pu lar ny mlecz), po krzy wa, li Êcie cy ko -
rii, drob no kro jo ny ko pe rek, Êwie ̋ o kro jo -
na na tka pie trusz ki. Wa˝ nym i nie odzow -
nym ele men tem die ty sà ziar na skie∏ ko wa -
ne oraz ró˝ ne go ro dza ju po kar my ja jecz -
ne. Pta ki uwiel bia jà wod ne kà pie le i ni -
gdy nie po win no za brak nàç im czy stej wo -
dy. Za wsze pe ne tru jà dno wo lie ry, wy szu ku -
jàc ja kieÊ smacz ne kà ski. Mnisz ki, przy st´ pu -
jàc do l´ gów, bu du jà gniaz da wol no sto jà -
ce. Mo ̋ e my te˝ sa mi po ro biç ko szy ki l´ go -
we, wk∏a da my na ich dno mech i prze pla ta -

my je sztucz ny mi ro Êli na mi. Sa micz ka zno -
si od 4 do 6 jaj. Gdy po ja wi si´ 2 jaj ko, za bie ra -
my pta kom po kar my za wie ra jà ce bia∏ -
ko oraz ogra ni cza my iloÊç po da wa nych wi ta -
min, w ce lu wy ci sze nia l´ go we go. Ina czej mó -
wiàc, przy go to wu je my pta ki do spo koj ne -
go wy sia dy wa nia jaj. Sà one wy sia dy wa -
ne na prze mian przez obo je ro dzi -
ców. Ju˝ 13-14 dnia klu jà si´ pierw sze m∏o -
de i wte dy na le ̋ y za pew niç na szym pod opiecz -
nym jak naj bar dziej uroz ma ico nà, a za ra -
zem wzbo ga co nà w po karm bia∏ ko wy kar -
m´. Mo gà to byç ˝y we màcz nia ki – naj le -
piej po wy lin ce, czy li bia ∏e, a tak ̋ e musz ki owo -
ców ki (naj le piej for ma bez skrzy d∏a), lar wy bar -
cia ka lub çmy, mszy ce, lar wa ochot ki w´d kar -
skiej. Przy tak ob fi tej kar mie m∏o de mnisz ki ro -
snà w oczach z ka˝ dym dniem. Przez pierw -
szy ty dzieƒ obo je ro dzi ce bar dzo pil nie ogrze -

wa jà swe po tom stwo. Sa micz ka przez pierw -
sze dni wca le nie opusz cza gniaz -
da i jest w tym cza sie do kar mia na przez sam -
ca, co po t´ gu je ich przy wià za nie do sie -
bie i m∏o dych. Po 21 dniach m∏o de mnisz -
ki opusz cza jà gniaz do i jesz cze przez
dwa do trzech ty go dnie sà do kar mia -
ne przez ro dzi ców. Nie trze ba od dzie laç m∏o -
dych od ro dzi ców, gdy˝ pta ki nie ro bià im ˝ad -
nej krzyw dy. Po ukoƒ cze niu 6 mie si´ cy m∏o -
de mnisz ki upie rze niem nie ró˝ -
nià si´ ju˝ od swych ro dzi ców. Nie na le ̋ y trzy -
maç mni szek w wo lier ce z ta ki mi pta ka -
mi, jak: mew ki ja poƒ skie, sreb no dziob -
ki czy sreb no dziob ki ma la bar skie, gdy˝ krzy ̋ u -
jà si´ mi´ dzy so bà, a po tom stwo z ta kie -
go zwiàz ku jest za wsze bez p∏od ne.
Zdj´ cia mni szek po cho dzà z ho dow li Pio tra Du rzyƒ -

skie go, e -ma il: pta sze k39@pocz ta.onet.pl

Mniszki sà spokojne i mo˝na je trzymaç z innymi ptakami. Fot. P. Durzyƒski.

W wolierach nale˝y ptakom zapewniç du˝o roÊlinnoÊci dajàcej im poczucie bezpieczeƒstwa. 
Fot. P. Durzyƒski.


