
T ra go pa ny na le ̋ à do ro dzi ny ku ro -
wa tych (Pha sia ni dae) w rz´ dzie

grze bià cych (Gal li for mes). Sà to na -
ziem ne, kr´ pej bu do wy pta ki o sil nych
no gach i za okrà glo nych skrzy d∏ach oraz
o ja skra wym, zwy kle czer wo nym u sam -
ców upie rze niu. Ich ogon jest krót ki.
Sam ce po sia da jà na no gach ostro gi,
zwy kle po jed nej, choç u star szych sam -
ców tra go pa na ˝ó∏ to li ce go (T. bly thii)
zda rza si´ wy ra sta nie tak ̋ e dru giej
ostro gi. Ce chà cha rak te ry stycz nà sam -
ców wszyst kich pi´ ciu ga tun ków jest wy -
st´ po wa nie wie lo barw nych ozdób
na g∏o wie, nie tyl ko ko ra li i tzw. Êli nia -
ków, ale tak ̋ e ró˝ ków i in nych struk tur
po wi´k sza jà cych si´ pod czas to ko wa -
nia. Struk tu ry te, w okre sie spo czyn ku
sà nie wi docz ne bàdê zre du ko wa ne. Pie -
rze nie od by wa si´ w od wrot nej ko lej no -
Êci ni˝ u in nych ba ̋ an to wa -
tych – od Êrod ko wych ste ró wek do ze -
wnàtrz. Naj wi´k szym tra go pa nem jest
bar dzo rzad ki tra go pan ru do li cy (Tra go -
pan me la no ce pha lus), któ re go sa miec

osià ga d∏u goÊç do 73 cm. Naj mniej szym
jest zaÊ tra go pan pla mi sty (Tra go pan ca -
bo ti) – sa miec do 61 cm d∏u go Êci. Sa mi -
ce sà mniej sze od sam ców i skrom nie
ubar wio ne. 

Pi´ç wy st´ pu jà cych na Êwie cie ga -
tun ków tra go pa nów: tra go pan ru do li cy
(T. ma la no ce pha lus), tra go pan czer wo -
ny (T. sa ty ra), tra go pan ˝ó∏ to li cy 
(T. bly thii), tra go pan mo dro li cy 
(T. tem minc kii) i tra go pan pla mi sty 
(T. ca bo ti) to pta ki po cho dzà ce z re gio -
nu Hi ma la jów. Za miesz ku jà one wil -
got ne la sy i do li ny na wy so ko Êci 800 (t.
pla mi sty) do na wet 4200 m npm. 
(t. czer wo ny). Zi mà scho dzà w ni˝ sze
par tie gór, np. tra go pan czer wo ny zi -
mu je 2000 m po ni ̋ ej let nich ˝e ro wisk.
Ich po ̋ y wie niem sà g∏ów nie ro Êli ny: li -
Êcie, ko rzon ki, tra wy i ich na sio na, ja go -
dy, opa d∏e owo ce, kwia ty, p´ dy bam bu -
sa. Tra go pa ny ˝e ru jà g∏ów nie na zie mi,
choç nie kie dy mo gà te˝ po szu ki waç po -
kar mu na drze wach. Zi mà grze bià
w zie mi, w po szu ki wa niu ze sch∏ych

êdêbe∏ tra wy, ko rze ni. Zi mo wa die ta
tra go pa na pla mi ste go bo ga ta jest
w orze chy li to kar pu sa. Die ta pi sklàt
tra go pa nów sk∏a da si´ g∏ów nie z bez -
kr´ gow ców. Pta ki ˝e ru jà naj in ten syw -
niej o Êwi cie i o zmierz chu.

Dzieƒ tra go pa nów wy glà da po dob -
nie jak u in nych ba ̋ an to wa tych. Ran -
kiem pta ki scho dzà z drzew, na któ rych
no cu jà, ˝e ru jà do po ∏u dnia i po now nie
wy cho dzà w po szu ki wa niu po ̋ y wie nia
póê nym po po ∏u dniem. Sam ce cz´ sto
dzieƒ roz po czy na jà od cha rak te ry stycz -
ne go na wo ∏y wa nia. Tra go pan czer wo ny
po tra fi na wo ∏y waç z ga ∏´ zi na wy so ko -
Êci 10-20 m. 

Tra go pa ny po sia da jà sze ro kà ga m´
wy da wa nych od g∏o sów, od ci che go
gda ka nia do g∏o Ênych okrzy ków sam -
ców, oznaj mia jà cych za j´ cie re wi ru l´ -
go we go i od g∏o sów alar mo wych. Do -
ro s∏e osob ni ki ko mu ni ku jà si´ z m∏o -
dy mi ci chy mi g∏o sa mi jesz cze
przed ich wy klu ciem, co mo ̋ e mieç
wp∏yw na klu cie syn chro nicz ne.
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Ma ∏o jest in for ma cji na te mat roz ro -
du tra go pa nów w wa run kach na tu ral -
nych. Se zon l´ go wy przy pa da na ma -
rzec – czer wiec, wi´k szoÊç jaj sk∏a da -
nych jest w ma ju. Tra go pa ny za k∏a da jà
gniaz da na drze wach, w spróch nia ∏ych
dziu plach lub w roz wi dle niu ga ∏´ zi,
na wy so ko Êci kil ku me trów. Wi dy wa no
jed nak na ziem ne gniaz da tra go pa -
na ru do li ce go. Gniaz da wy Êcie lo ne sà
li Êç mi, pa tycz ka mi i in nym ma te ria ∏em
ro Êlin nym. Wy sia dy wa niem jaj zaj mu je
si´ sa mi ca. Znie sie nie wy no si
od 2 do 7 de li kat nie plam ko wa nych jaj,
któ rych in ku ba cja trwa 28-30 dni. Pi -
skl´ ta po kry te sà ciem no ru dym pu -
chem. U tra go pa na czer wo ne go sa miec
po zo sta je z sa mi cà tyl ko do mo men tu,
kie dy za czy na ona sk∏a daç ja ja. 

Nie zwy k∏ym wi do wi skiem sà to ki
tra go pa nów. „Na dy ma nie” Êli nia ka
do mak sy mal nych roz mia rów, to cha -

rak te ry stycz ny ele ment ich to ków.
Opi sze my to na przy k∏a dzie tra go pa -
na mo dro li ce go. Âli niak, nor mal nie
nie wi docz ny, pod czas to ków jest gwa∏ -
tow nie opusz cza ny przez sam ca tak,
˝e za kry wa ca ∏à klat k´ pier sio wà.
W tym cza sie sa miec sta je d´ ba przo -
dem do sa mi cy, opusz cza jàc lek ko roz -
∏o ̋ o ne skrzy d∏a. W kul mi na cyj nym
punk cie to ków stro szy b∏´ kit ne piór ka
po obu stro nach g∏o wy, przy po mi na jà -
ce ro gi i trze po ce gwa∏ tow nie skrzy d∏a -
mi, któ re wy da jà fur ko czà cy dêwi´k.
Za raz po tem cho wa Êli niak i „ro gi”,
przy bie ra jàc nor mal ny wy glàd,
po czym po wta rza ry tu a∏. Âli niak tra go -
pa na mo dro li ce go ma ja skra wo nie bie -
skà bar w´, a je go obrze ̋ a po kry wa
osiem szkar ∏at nych plam. 

Trzy ga tun ki tra go pa nów – ru do li cy,
˝ó∏ to li cy i pla mi sty, to ga tun ki za gro ̋ o -
ne wy gi ni´ ciem, wpi sa ne sà do za ∏àcz ni -

ka 1 CI TES. Po zo sta ∏e nie sà glo bal nie
za gro ̋ o ne, lecz nie zna czy to, ˝e nie na -
le ̋ y ich chro niç. Za ni ka nie na tu ral ne go
Êro do wi ska ˝y cia mo ̋ e byç tra gicz ne
w skut kach dla ka˝ de go z nich. W przy -
pad ku t. ˝ó∏ to li ce go ga tu nek no mi na -
tyw ny za miesz ku jà cy pó∏ noc no -wschod -
nie In die ma sta tus ga tun ku za gro ̋ o ne -
go, pod czas gdy w przy pad ku pod ga tun -
ku T. b. mo le swor thi ze wschod nie go
Bhu ta nu, da ne sà nie wy star cza jà ce dla
okre Êle nia je go sta tu su. Po dob nie rzecz
si´ ma z tra go pa nem pla mi stym, któ re -
go pod ga tu nek w po ∏u dnio wo -wschod -
nich Chi nach (T. c. ca bo ti) jest na ra ̋ o ny
na spa dek li czeb no Êci, na to miast o pod -
ga tun ku T. c. gu an gxien sis z pro win cji
Gu an gxi zbyt ma ∏o wia do mo, by do -
k∏ad nie okre Êliç je go li czeb noÊç, jed nak
na pew no jest to ga tu nek za gro ̋ o ny. Po -
zo sta ∏e ga tun ki tra go pa nów nie two rzà
pod ga tun ków. 
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Tra go pan ru do li cy zo sta∏ ob j´ ty
pro jek tem Bir dLi fe In ter na tio nal
o na zwie Hi ma lay an Jun gle Pro ject,
oraz pro jek tem Hi ma chal Wil dli fe
Pro ject (utwo rze nie Par ku Na ro do we -
go w po ∏u dnio wo -wschod nim Ku lu)
obej mu jà cym stan Hi ma chal Pra desh
w pó∏ noc nych In diach. W ra mach te go

ostat nie go w la tach 1979 – 1983 ze bra -
no wie le da nych na te mat te go tra go -
pa na. Pro jekt Bir dLi fe In ter na tio nal
ma na ce lu ochro n´ roz le g∏e go ob sza -
ru dzie wi czych la sów w do li nie Pa las
w Pa ki sta nie, g∏ów nie po przez prze ko -
ny wa nie miej sco wej lud no Êci do nie -
agre syw ne go i mà dre go ko rzy sta nia

z za so bów tak, by za pew niç prze ̋ y cie
awi fau nie, mi´ dzy in ny mi te mu chy ba
naj mniej po zna ne mu, naj rzad sze mu
z tra go pa nów.

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