
Ptak i  egzotyczne

J a ko ptak spo krew nio ny z ˝u ra -
wia mi, wy ka zu je po dob nà

do nich, smu k∏à bu do w´ cia ∏a. Cha -
rak te ry zu je si´ wr´cz nie na tu ral nie
cien kà szy jà, doÊç kr´ pym tu ∏o wiem,
cien ki mi no ga mi, któ re pod czas lo tu
zwie sza bez w∏ad nie po dob nie jak
chru Êcie le oraz d∏u gim dzio bem.
Osià ga d∏u goÊç 43-48 cm przy ma sie
cia ∏a oko ∏o 180 g. Brak dy mor fi zmu
p∏cio we go. Upie rze nie ma cha rak ter
ma sku jà cy i zwià za ne jest ze Êro do wi -
skiem ˝y cia – ni ska ro Êlin noÊç nad -
wod na i dno la su wil got ne go. Do mi -
nu je ko lor brà zo wy z czar ny mi i sza ry -
mi prà˝ ka mi. G∏o wa jest czar na,
od dzio ba zaÊ bie gnà dwa bia ∏e pa sy
nad i pod ocza mi. Szy ja jest brà zo wa
w drob niut kie czar ne pa ski, gar -
d∏o bia ∏e, brzuch ja sny. Gór na cz´Êç
dzio ba ma bar w´ czar nà, na to miast
dol na po ma raƒ czo wà. Czer wo na t´ -
czów ka oka i po ma raƒ czo wo -˝ó∏ te
no gi do pe∏ nia jà ogól ne go wy glà du
s∏o necz ni cy, w któ rym jed nak naj pi´k -
niej sze sà gór ne po wierzch nie skrzy -
de∏ wi docz ne w pe∏ ni do pie ro po roz -
∏o ̋ e niu. Wid nie jà na nich wy raê ne,
owal ne pla my ko lo ru orze cho we go
ob ra mo wa ne na czar no i bia ∏o i sil nie
kon tra stu jà ce z na prze ciw le g∏y mi pla -
ma mi ko lo ru po ma raƒ czo we go i ˝ó∏ -
te go. Skrzy d∏a roz k∏a da ne w pe∏ nym
s∏oƒ cu wy da jà si´ ob ser wa to ro wi
ogrom ny mi ocza mi wpa trzo ny mi weƒ
ostrze gaw czo. Te go wra ̋ e nia do pe∏ -
nia ogon, któ ry roz ∏o ̋ o ny i po da ny,
po dob nie jak skrzy d∏a, do przo du,
two rzy jak by po ∏à cze nie skrzy de∏ -
-oczu czar no -orze cho wy mi brwia mi.
Po kaz s∏o necz ni cy w ciem no zie lo nym
gàsz czu ro Êlin no Êci dna la su to nie spo -
dzie wa na eks plo zja oÊle pia jà ce go bla -
sku s∏o necz ne go. Ta kie za cho wa nie
s∏u ̋ y za rów no ostrze ̋ e niu wro -
ga – „nie zbli ̋ aj si´, je stem wi´k sza”,
jak i olÊnie niu part ne ra. G∏os nie jest
zbyt do no Êny, naj cz´ Êciej us∏y szeç

mo˝ na bar dzo szyb ki tryl po dob ny
do kle ko ta nia bo cia na z do dat ko wym
me lo dyj nym za Êpie wem.

Pió ra s∏o necz ni cy sà mi´k kie i luê no
u∏o ̋ o ne, po dob ne do so wich, dzi´ ki te -
mu jej lot jest bez sze lest ny. Ce chà cha -
rak te ry stycz nà jest rów nie˝ puch pu -
dro wy s∏u ̋ à cy kon ser wa cji upie rze nia.
Pie rze nie od by wa si´ po se zo nie roz -
rod czym. Naj pierw wy mie nia nych
jest 10 lo tek pierw szo rz´ do wych, na -
st´p nie lot ki dru go rz´ do we, a na koƒ -
cu 12 ste ró wek. Co cie ka we, m∏o de
pta ki nie po sia da jà upie rze nia ju we nil -
ne go, a do ro s∏e osià ga jà jesz cze
przed opusz cze niem gniaz da. 

S∏o necz ni ce nie sà zbyt wy trwa ∏y mi
lot ni ka mi, jak mo˝ na by sà dziç po roz -
mia rach i sze ro ko Êci ich skrzy de∏. Pre fe -
ru jà po ru sza nie si´ po zie mi, ich lot zaÊ
sk∏a da si´ z szyb kich, gwa∏ tow nych
mach ni´ç skrzy d∏a mi, po któ rych na st´ -
pu je szy bo wa nie. Nad wo dà la ta jà ni -
sko, oko ∏o 1,5 m nad po wierzch nià. Je -
dy nie w cza sie go dów lo ty s∏o necz nic
osià ga jà 10-15 m wy so ko Êci. Nie p∏y wa -
jà, a przy naj mniej nikt nie ob ser wo wa∏
ta kie go za cho wa nia. 

Âro do wi skiem ˝y cia s∏o necz nic jest
wil got ny las tro pi kal ny z wid nym pod -
szy ciem w po bli ̋ u rzek i stru mie ni.
Po pu la cje za miesz ku jà ce te re ny po ∏o -
˝o ne wy ̋ ej nad po zio mem mo rza spo -
tkaç mo˝ na w sà siedz twie rwà cych po -
to ków gór skich, pod czas gdy po pu la -
cje z ni zin za sie dla jà brze gi rzek wol -

no p∏y nà cych i zbior ni ków wód sto jà -
cych oraz te re ny za le wo we rzek. Prze -
Êwie tlo ne pod szy cie la su mo ̋ e mieç
zna cze nie dwo ja kie: al bo zo sta ∏o wy -
bra ne przez s∏o necz ni ce, gdy˝ g∏os jest
tam le piej s∏y szal ny, a nie zwy k∏e po -
ka zy ubar wie nia le piej wi docz ne, al bo
to sa mo Êro do wi sko wy mo g∏o na pta -
kach ta kie a nie in ne za cho wa nia (na -
g∏y wy buch ja skra wych ko lo rów
na ciem nym tle dzia ∏a na wro ga de -
pry mu jà co). 

Ze Êro do wi skiem ˝y cia ma rów nie˝
zwià zek ro dzaj i spo sób zdo by wa nia
po kar mu i jest on doÊç uroz ma ico ny.
S∏o necz ni ce po lu jà g∏ów nie na bez -
kr´ gow ce – mu chów ki, pa jà ki, lar wy
ró˝ nych owa dów, ka ra cza ny, ˝u ki
wod ne, Êli ma ki, sko ru pia ki (np. kra -

S∏o necz ni ca – ptak „ukà szo ny” s∏oƒ cem
Po cho dzà ca z le Ênych re gio nów Ârod ko wej i Po ∏u dnio wej Ame ry ki s∏o necz ni ca (Eu ry py ga he lias, Il li ger 1811) to ma ∏o zna -
ny przed sta wi ciel rz´ du ̋ u ra wio wych (Gru ifor mes), w ob r´ bie któ re go two rzy je den pod rzàd s∏o necz nic (Eu ry py gae), z jed -
nà ro dzi nà s∏o necz nic (Eu ry py gi dae) obej mu jà cà je den ga tu nek z trze ma pod ga tun ka mi.

S∏o necz ni ce bacz nie ob ser wu jà oto cze nie. 

Fot. W∏. Kwiat kow ski

Cho dzàc, s∏o necz ni ce po ru sza jà si´ bar dzo po wol i. Fot. W∏. Kwiat kow ski



by), rów nie˝ d˝d˝ow ni ce i çmy (lar wy
i po sta cie do ro s∏e). Kr´ gow ce sà zja -
da ne oka zjo nal nie, wÊród nich ma -
∏e ry by, ki jan ki i ˝a by. Mo gà te˝ po lo -
waç na ma ∏e w´ go rze, ro pu chy i jasz -
czur ki. Cz´ stym za cho wa niem tych
pta ków jest p∏u ka nie zdo by czy w p∏y -
nà cej wo dzie, zw∏asz cza przed po da -
niem jej m∏o dym. Spo sób po lo wa nia
s∏o necz nic jest cha rak te ry stycz ny:
ptak cza tu je na zdo bycz z cof ni´ tà
szy jà, cho dzàc bar dzo wol no wzd∏u˝
brze gu la su lub w p∏yt kiej wo dzie
(cie ka we jest, ˝e po ru sza g∏o wà nie
w rytm kro ków, a jak by w zwol nio -
nym tem pie), cz´ sto za mie ra w bez ru -
chu z jed nà no gà unie sio nà – dzie je
si´ tak tu˝ przed gwa∏ tow nym ata -
kiem na ofia r´. Rzad ko chy bia. In -
nym spo so bem zdo by wa nia po kar mu
jest prze szu ki wa nie mi´k kiej zie mi
na brze gu rze ki lub stru mie nia oraz
mu li ste go dna wód sto jà cych. Ptak
son du je wte dy zie mi´ po dob nie jak
s∏on ka. Gdy zlo ka li zu je ofia r´, nie ru -
cho mie je, po czym ude rza dzio bem
jak ba gne tem. 

Pa ra s∏o necz nic z war szaw skie go
zoo wy ka zu je po dob ne za cho wa nia
po kar mo we. Styn ki wy bie ra ne sà 
z ma ∏ej mi ski wy pe∏ nio nej wo dà, cza -
sa mi no szo ne do znaj du jà ce go si´ 
w wo lie rze ba se nu i tam p∏u ka ne, po -
dob nie jak lar wy màcz ni ków i próch -
no ja dów. Gdy po raz pierw szy po da no
im ka ra cza ny ma da ga skar skie po ci´ te
na ka wa∏ ki, d∏u go krà ̋ y ∏y wo kó∏ nich,
wy cià ga ∏y szy je, wpa try wa ∏y si´ w nie,
kr´ càc przy tym ku pra mi na bo ki (jed -
no z za baw niej szych za cho waƒ – za -
nie po ko jo na lub zde ner wo wa na s∏o -
necz ni ca stoi w miej scu i bar dzo wol -
no po ru sza tyl nà cz´ Êcià cia ∏a na bo -
ki), trwa ∏o to oko ∏o 15 mi nut za nim
od wa˝ niej szy z pta ków nie za mar∏
w bez ru chu i na gle nie wbi∏ dzio ba
w ka ra cza na. Od sko czy∏ mo men tal -
nie, jed nak gdy zo ba czy∏, ˝e ofia ra go
nie ata ku je, za bra∏ si´ do roz dzio by -
wa nia jej. Wkrót ce do ∏à czy∏ si´ dru gi
ptak po upo lo wa niu ko lej ne go ka ra -
cza na. 

S∏o necz ni ce roz mna ̋ a jà si´ w po rze
desz czo wej. We d∏ug ba daƒ pro wa dzo -
nych w We ne zu eli, przed okre sem go -

do wym, jesz cze w po rze su chej, pta ki
cz´ sto wy ko nu jà „lo ty po ka zo we”
na wy so ko Êci 10-15 m. Wo ∏a jà krót ki -
mi, ostry mi g∏o sa mi „kak -kak -kak -
-kak” za koƒ czo ny mi try lem, opa da jàc
Êli zgiem z roz po star ty mi skrzy d∏a mi
jak by zwi sa jà cy mi wzd∏u˝ cia ∏a. W ten
spo sób ja skra wy wzór na po wierzch -
niach skrzy de∏ jest do sko na le wi docz -
ny. Ta kie za cho wa nie wy da je si´ byç
zwià za ne z two rze niem si´ par l´ go -
wych. Nie zo sta ∏o do koƒ ca udo wod -
nio ne, ˝e s∏o necz ni ce zaj mu jà okre -
Êlo ne te ry to ria l´ go we, jed nak
na pod sta wie w∏a snych ob ser wa cji 
w zoo mo g´ stwier dziç, ˝e wy ka zu jà
doÊç sil ne za cho wa nia te ry to rial ne.
Prze by wa jàc w wo lie rze z pa rà tu ka -
nów wiel kich, od p´ dza jà je przy la da
pró bie zbli ̋ e nia si´ do cz´ Êci wo lie ry,
w któ rej one za mie rza jà no co waç (wy -
so ko umiesz czo ne ga ∏´ zie), po dob nie
pil nu jà sztucz ne go gniaz da. Stra sze -
nie po le ga na po ka zach wzo ru
na skrzy d∏ach i wy da wa niu ostrze gaw -
cze go, ci che go try lu. 

Gniaz do za k∏a da jà kil ka me trów
nad zie mià, na po zio mej gru bej ga ∏´ -
zi. Cz´ sto sà sia du je z nià in na ga ∏àê
pe∏ nià ca funk cj´ do dat ko wej pod po -
ry. Ze wn´trz ne wy mia ry owal ne go
gniaz da wy no szà 21,5 x 16,5 cm, we -
wn´trz ne oko ∏o 13 x 13 cm, g∏´ bo koÊç
gniaz da to 5,4-7 cm na ze wnàtrz i oko -
∏o 3 cm we wnàtrz czar ki. Pod sta wo -
wym bu dul cem sà d∏u gie êdêb∏a traw
ufor mo wa ne w owal i zle pio ne b∏o -
tem. B∏o to rów nie˝ przy twier dza kon -
struk cj´ do ga ∏´ zi. Na tej ba zie pta ki
(i sa miec i sa mi ca) bu du jà Êcia ny
gniaz da, u˝y wa jàc do te go li Êci, ko -
rzon ków, b∏o ta i mu ∏u. Li Êcie naj cz´ -

Êciej po cho dzà z drze wa, na któ rym
umiesz czo ne jest gniaz do, przez co
ma sku jà je. Do dat ko wym ka mu fla -
˝em sà kie∏ ku jà ce na sio na ro Êlin u˝y -
tych do bu do wy. 

Znie sie nie sk∏a da si´ z 1-2 jaj bar -
wy ró ̋ o wa wej z nie re gu lar ny mi pur -
pu ro wy mi plam ka mi sku pio ny mi wo -
kó∏ t´ pe go koƒ ca. Ja ja ma jà wiel koÊç
oko ∏o 42,7 x 33,7 mm. In ku ba cja
trwa 29-30 dni. Wy sia du jà obo je ro -
dzi ce. Pi skl´ ta po wy klu ciu wa ̋ à oko -
∏o 17,8 g, po kry te sà pu chem bar wy
ja sno brà zo wej z czar nà (pod ga tu nek
E. h. ma jor wy st´ pu jà cy na Ko sta ry -
ce) lub kre mo wej z czar ny mi pa ska mi
na g∏o wie, bo kach szyi i na grzbie cie
(pod ga tu nek E. h. he lias z We ne zu -
eli), wy da jà wy so kie pi ski i nie sà
w sta nie utrzy maç si´ na no gach ani
pod nieÊç g∏o wy na d∏u ̋ ej ni˝ 5 se -
kund. Do trze cie go dnia ˝y cia pi skl´,
by wy da liç od cho dy po za gniaz do,
pe∏ za na brzu chu do kra w´ dzi gniaz -
da. Do pie ro mi´ dzy siód mym a dzie -
sià tym dniem pi skl´ ta za czy na jà roz -
wi jaç si´ szyb ciej, a prze by wa jà
w gnieê dzie przez 22-30 dni. Opie ku -
jà si´ ni mi obo je ro dzi ce, któ rzy dzie -
là mi´ dzy sie bie obo wiàz ki: w cza sie
gdy jed no po szu ku je po kar mu i przy -
no si go do gniaz da, dru gie ogrze wa
pi skl´ ta. Do szó ste go dnia ˝y cia m∏o -
de ogrze wa ne sà przez ro dzi ców
na zmia n´ w trwa jà cych od 2 do 4 go -
dzin se sjach. M∏o de kar mio ne sà
wszyst kim tym, czym ˝y wià si´ do ro -
s∏e osob ni ki, na wet du ̋ y mi jasz czur -
ka mi. Osob nik pe∏ nià cy w da nym mo -
men cie funk cj´ do star czy cie la po kar -
mu, kie dy go zdo b´ dzie, przy la tu je
i kar mi nim m∏o de, pod czas gdy dru -
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Pa ra w po bli ̋ u gnia za da. Fot. A. Kru sze wicz.
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gi osob nik jest jak by stra˝ ni kiem, sie -
dzà cym na kra w´ dzi gniaz da i bacz nie
ob ser wu jà cym kar mie nie. Pi skl´ ta
s∏o necz nic ma jà wn´ trze dzio ba ja -
skra wo po ma raƒ czo we. Po bie ra jà po -
karm po da wa ny im na koƒ cu dzio ba,
choç ob ser wo wa no dwu dnio we pi -
skl´ ta kar mio ne zwra ca nym po kar -
mem, któ ry po bie ra ∏y bez po Êred nio
z wo la ro dzi ca. Je Êli pi skl´ nie weê -
mie po kar mu, jest on pod su wa ny mu
pó ki te go nie zro bi. Gdy zdo bycz zo -
sta nie upusz czo na po za gniaz do, ro -
dzic przy no si jà z po wro tem i po now -
nie po da je m∏o dym. Jak wi daç, s∏o -
necz ni ce ma jà spo ro pra cy przy swo -
ich pi skl´ tach. 

Oko ∏o 9 dnia od wy klu cia za czy na jà
po ja wiaç si´ wÊród pi skl´ ce go pu chu
po chew ki lo tek pierw szo rz´ do wych,
a przed up∏y wem 19. dnia wy ∏a nia jà ce
si´ pió ra kon tu ro we sà po dob ne
do piór osob ni ków do ro s∏ych. Gdy
m∏o de prze sta jà byç sta le ogrze wa ne
przez ro dzi ców, za czy na jà wy ka zy waç
sze reg za cho waƒ obron nych w∏a Êci -
wych do ro s∏ym pta kom, np. çwi czà
po ka zy wzo ru na skrzy d∏ach sy czàc,
ki wa jàc ca ∏ym cia ∏em, pod rzu ca jàc
g∏o w´ i wy gi na jàc szy j´. Ta kie za cho -
wa nie u bar dzo m∏o dych s∏o necz nic
wska zu je na wiel kie zna cze nie efek -
tów wi zu al nych w ˝y ciu tych pta ków.
By za koƒ czyç te mat roz wo ju m∏o dych,
do daç na le ̋ y, ˝e 60-dnio we pta ki po -
dà ̋ a ∏y za ro dzi ca mi po dnie la su i by -
∏y przez nich kar mio ne. Wiel ko Êcià
by ∏y zbli ̋ o ne do do ro s∏ych, ale mia ∏y
˝ó∏ ta we t´ czów ki i ja Êniej sze brà zo we
upie rze nie.

W war szaw skim zoo s∏o necz ni ce

jesz cze si´ nie roz mna ̋ a jà. Za wie szo -
no dla nich dwa sztucz ne gniaz da 
o spe cjal nej kon struk cji – wi kli no we
ko sze wy le pio no do k∏ad nie mie sza ni nà
gli ny, mchu, traw, li Êci i ko rzon ków
tak, by wiel ko Êcià by ∏y zbli ̋ o ne
do gniazd na tu ral nych. Przez kil ka dni
nie za uwa ̋ o no ˝ad ne go za in te re so wa -
nia ko szy ka mi, jed nak kil ka dni póê -
niej za ob ser wo wa no, ˝e je den 
z pta ków prze sia du je cz´ sto w jed nym
z gniazd, zw∏asz cza wie czo rem. Po nad -
to pta ki wy ka zu jà za cho wa nia wy raê -
nie te ry to rial ne i obron ne nie do pusz -
cza jàc wspó∏ miesz kaƒ ców wo lie ry (tu -
ka nów) w po bli ̋ e gniaz da. 

S∏o necz ni ce sa pta ka mi osia d∏y mi,
nie któ re osob ni ki po nad to zaj mu jà
ten sam re wir przez ca ∏y rok. Je dy nie
po pu la cja za miesz ku jà ca lla no sy 
w We ne zu eli zmu szo na jest mi gro waç
na te re ny wil got niej sze ze wzgl´ du
na d∏u gi okres su szy.

WÊród miesz kaƒ ców Bra zy lii i We -
ne zu eli zda rza si´ spo tkaç pó∏ oswo jo -
ne s∏o necz ni ce bie ga jà ce w obej -
Êciach. Sà to pta ki wy j´ te z gniazd 
i wy cho wa ne przez lu dzi, a ich g∏ów -
nym za da niem jest oczysz cza nie do -
mostw z wszel kich in sek tów, ga dów
i in nych nie ch´t nie wi dzia nych przez
miesz kaƒ ców przy by szy. Pta ki trzy ma -
ne ja ko zwie rz´ ta do mo we sà ∏a god ne
i nie p∏o chli we, rów nie˝ ∏a two ada ptu -
jà si´ do wa run ków ˝y cia 
w zoo. Glo bal nie s∏o necz ni ca nie jest
ga tun kiem za gro ̋ o nym. Naj rza dziej
spo tkaç mo˝ na pod ga tu nek E. h. ma -
jor, pod czas gdy pod ga tu nek no mi na -
tyw ny E. h. he lias wy st´ pu je doÊç po -
wszech nie w do rze czu Ori no ko.

S∏o necz ni ce by ∏y utrzy my wa ne 
w ogro dach zoo lo gicz nych ju˝
w XIX wie ku. Naj star sze za pi ski ich
do ty czà ce po cho dzà z 1865 ro ku
z lon dyƒ skie go zoo, gdzie pa ra od cho -
wa ∏a dwa m∏o de. D∏u goÊç ˝y cia w nie -
wo li wy no si 25-30 lat, nie ma jed nak
˝ad nych da nych na ten te mat do ty czà -
cych osob ni ków dzi kich. Pta ki trzy ma -
ne w zoo rzad ko sk∏a da jà wi´ cej ni˝
jed no ja jo pod czas l´ gu, sto sun ko wo
du ̋ a jest te˝ Êmier tel noÊç m∏o dych.
S∏o necz ni ca nie jest wpi sa na na li st´
CI TES, lecz ze wzgl´ du na du ̋ à iloÊç
osob ni ków w ogro dach zoo lo gicz nych
ca ∏e go Êwia ta nie po win no si´ ju˝
od∏a wiaç tych pta ków ze sta nu dzi kie -
go, a ra czej ba zo waç na po pu la cji ho -
dow la nej. 

Mi mo, ˝e ˝a den z pod ga tun ków s∏o -
necz ni cy nie jest za gro ̋ o ny wy gi ni´ -
ciem, na le ̋ y zda waç so bie spra w´
z te go, ˝e utra ta miejsc l´ go wych 
i ˝e ro wisk zwià za na z nisz cze niem
Êro do wi ska na tu ral ne go przez cz∏o -
wie ka jest za wsze groê bà. Dla te go tak
wa˝ ne jest po zna nie try bu ˝y cia tych
pta ków nie tyl ko na wol no Êci, ale
i w wa run kach kon tro lo wa nych po to,
by le piej po ma gaç im gdy zaj dzie ta ka
ko niecz noÊç. 

A te raz in for ma cja z ostat niej chwi -
li – na sze s∏o necz ni ce za ak cep to wa ∏y
sztucz nie zbu do wa ne gniaz do i po ja wi -
∏o si´ w nim jaj ko! Zo sta ∏o ono za bra ne
do sztucz nej in ku ba cji i wy klu ∏a si´
z nie go ma ∏a, uro cza s∏o necz ni ca.

Ol ga Dà brow ska
Miej ski Ogród Zoo lo gicz ny War sza wa 

34 1,2/2004

Pi skl´ w wie ku oko ∏o 2-3 ty go dni. Fot. A. Kru sze wicz.


