
Fla min gi
- nie zwy k∏e pta ki
nie zwy k∏ych kra in...

ptaki egzotyczne

29 paêdziernik 2006

Mag da le na Smo liƒ ska

Fla min gi two rzà jed nà z naj star szych ro dzin pta ków. Od na le zio no bo wiem 
Êla dy wie lu pry mi tyw nych form jesz cze z eoce nu, sprzed 50 mln. lat. Kil ka 
ska mie lin od kry to w nie któ rych cz´ Êciach Eu ro py, na to miast brak jest 
ja kich kol wiek da nych, któ re wska zy wa ∏y by na obec noÊç fla min gów 
w P∏n. Ame ry ce i Au stra lii.

Dopiero z bliska widaç specyficznà budow´ dzioba flaminga (Phoeniconaias minor).



Do dziÊ ist nie jà pew ne nie po ro zu mie -
nia do ty czà ce tak so no mii tej ro dzi -

ny. Naj star sza teo ria utrzy mu je, ˝e po cho dzà
one od pod rz´ du pta ków bro dzà cych (Ci co -
nii for mes). Wy ka za no bo wiem kil ka ana to -
micz nych po do bieƒstw do bo cia nów, jak np. 
kszta∏t ko Êci ˝e ber czy mied ni cy. Jed nak
ist nie jà te˝ in ne aspek ty, któ re zbli ̋ a jà je do 
ptac twa wod ne go. Po dob nie jak u g´ si, u fla -
min gów wy st´ pu je b∏o na p∏aw na mi´ dzy pal -
ca mi, wo do od por ne upie rze nie oraz po dob -
na struk tu ra dzio ba. Na po czàt ku lat 
80-tych po ja wi ∏a si´ no wa hi po te za, twier -
dzà ca, ˝e fla min gi ma jà wspól nych przod -
ków wÊród kil ku pta ków bro dzà cych i po -
win no si´ je umie Êciç ja ko od dziel nà ro dzi n´ 
w ob r´ bie rz´ du siew ko wych (Cha ra drii for -
mes). Ta hi po te za opar ta by ∏a na do wo dach 
po cho dzà cych ze ska mie nia ∏o Êci oraz ze 
wzgl´ dów po do bieƒ stwa ana to micz ne -
go i za cho wa nia po mi´ dzy fla min ga mi 
i przed sta wi cie la mi siew ko wa tych. Wszyst -
kie ga tun ki mo gà byç wy od r´b nio ne na 
dwie od dziel ne gru py, ze wzgl´ du na struk -
tu r´ dzio ba. Fla min gi ró ̋ o we i chi lij skie, 
na le ̋ à ce do ro dza ju Pho eni cop te rus, po sia -
da jà sto sun ko wo pry mi tyw ny apa rat do po -
bie ra nia po kar mu, pod czas gdy fla min gi 
ma ∏e (Pho eni co na ias), an dyj skie i krót ko dzio -
be (Pho eni co par rus) sà bar dziej wy spe cja li zo -
wa ne pod tym wzgl´ dem. G∏ów na ró˝ ni -
ca po mi´ dzy ty mi dwo ma gru pa mi 
do ty czy bra ku lub obec no Êci tyl ne go pal ca.

Fla min gi sà ro dzi nà do syç ∏a twà do od ró˝ -
nie nia ze wzgl´ du na ich nie wia ry god nie d∏u -
gie no gi i szy j´ oraz od zna cza jà ce si´ ró ̋ o -
we upie rze nie. Sà to du ̋ e pta ki, osià ga jà ce 
80-145 cm wy so ko Êci. Sa mi ce sà na ogó∏ 
mniej sze od sam ców, ale u nie któ rych ga tun -
ków ró˝ ni ce te nie sà bar dzo za uwa ̋ al -
ne. Cha rak te ry stycz ne ró ̋ o we lub czer wo -
ne upie rze nie po wsta je dzi´ ki barw ni -
kom po cho dzà cym ze zja da nych glo nów 
i kre we tek. D∏u gie no gi po zwa la jà fla min -
gom na brodze nie w g∏´b szej wo dzie, na to -
miast dzi´ ki d∏u giej szyi mo gà wy do by waç 
po karm z mu ∏u na dnie zbior ni ka. Po zwa -
la ona na sze ro kie, ko ∏y szà ce ru chy dzio -
ba w wo dzie pod czas po bie ra nia po kar mu, 
co zwi´k sza efek tyw noÊç tej czyn no Êci. 

Fla min gi od ̋ y wia jà si´ przede wszyst -
kim glo na mi, okrzem ka mi i kil ko ma ro dza ja -
mi wod nych bez kr´ gow ców, któ re ∏o wià 
pod czas bro dze nia z g∏o wà za nu rzo nà w wo -
dzie. Apa rat fil tra cyj ny po zwa la na od ce dza -
nie tych or ga ni zmów z mu ∏u i po bie ra nie od -

30

ptaki egzotyczne

Flamingi ró˝owe Phoenicopterus ruber roseus.

Kolonia l´gowa Phoenicopterus ruber roseus.

Flamingi ró˝owe Phoenicopterus ruber ruber.
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po wied niej wiel ko Êci czà stek po kar mo -
wych. U po szcze gól nych ga tun ków ist nie jà 
ró˝ ni ce w bu do wie dzio ba, dzi´ ki cze mu 
mo˝ li we jest unik ni´ cie kon ku ren cji pod czas 
je dze nia. I tak, dziób fla min ga ró ̋ o we go 
i chi lij skie go jest „p∏yt ko kar bo wa ny”, 
co zna czy, ˝e gór na szcz´ ka jest bar dziej 
owal na i sp∏asz czo na. Gdy dziób jest za -
m-kni´ ty, szcz´ ki nie sà moc no Êci Êni´ te,
a tyl ko po zo sta wia jà du ̋ y otwór, w któ rym 
umiesz czo ny jest j´ zyk. Po Êród sze ro kiej ga -
my or ga ni zmów sta no wià cych po karm od -
po wied ni dla te go ty pu apa ra tu fil tra cyj ne go 
wy ró˝ nia si´: wod ne bez kr´ gow ce (w∏à cza -
jàc ma ∏e sko ru pia ki), Êli ma ki, pier Êcie ni ce, 
lar wy owa dów dwu skrzy d∏ych oraz na sio na 
ro Êlin i ma ∏e ry by, wi´c die ta mo ̋ e byç bar -
dzo uroz ma ico na. Wszyst kie te or ga ni zmy 
wy st´ pu jà w mu le na dnie zbior ni ka i ˝e by je 
zdo byç, fla min gi za nu rza jà ca ∏à g∏o w´ w wo -
dzie. Cz´ sto rów nie˝ prze bie ra jà no ga mi 
w mu le, w ce lu uno sze nia si´ czà stek po kar -
mo wych w to ni wod nej, któ re sà wte dy ∏a -
twiej do st´p ne. Ina czej jest u fla min ga ma ∏e -
go, an dyj skie go i krót ko dzio be go, u któ rych 
dziób jest „g∏´ bo ko kar bo wa ny”. Pod czas je -
go za mkni´ cia nie ma po zo sta wio nej wol nej 
prze strze ni i po bie ra ny po karm nie mo ̋ e 
byç zbyt du ̋ ych roz mia rów. Die ta sk∏a da 
si´ przede wszyst kim z bar dzo ma ∏ej wiel ko -
Êci glo nów i okrze mek. Glo ny z ro dza ju Spi -
ru li na two rzà g´ ste po ∏a cie na po wierzch ni 
je zior, wi´c fla min gi nie mu szà za nu rzaç ca ∏ej 
g∏o wy w wo dzie w ce lu ich po chwy ce nia. 

Fla ming ró ̋ o wy:
∏ac. Pho eni cop te rus ru ber.
POD GA TUN KI: Ph.r.ru ber (Ka ra iby, Ga la -
pa gos);
Ph.r.ro seus (P∏d. Hisz pa nia i p∏d. Fran -
cja na wschód po Ka zach stan, Afry ka, In -
die, Sri Lan ka).
OPIS: 120-145 cm wy so ko Êci, ma sa cia ∏a 
2100-4100 g; roz pi´ toÊç skrzy de∏ 140-165 cm.
Jest to naj wi´k szy przed sta wi ciel ro dzi ny fla -
min gów. Sa mi ca ok. 20% mniej sza od sam -
ca, z krót szy mi no ga mi. Ubar wie nie nie doj -
rza ∏ych osob ni ków sza ro -brà zo we z kil ko -
ma ró ̋ o wy mi ele men ta mi na skrzy d∏ach 
i ogo nie. No gi i dziób g∏ów nie brà zo we. 
Zmia na upie rze nia na do ro s∏e w cià gu 
3 lat lub wi´ cej. 
STA TUS I OCHRO NA: Nie sà glo bal nie 
za gro ̋ o ne. Po pu la cje nie któ rych pod ga tun -
ków zna czà co za ni ka jà i dzi siaj utrzy ma ne 
sà w licz bie 80-90 tys. osob ni ków, w 4 ko lo -

niach: w Mek sy ku, na Ku bie, Wy spach Ba ha -
ma i An ty lach. Wszyst kie te ko lo nie sà pod 
ochro nà, jed nak roz bu do wa zbior ni ków 
o wy so kim za so le niu wo dy, w la -
tach 80-tych, spo wo do wa ∏a usu ni´ -
cie 2 z 3 stref z gniaz da mi w Yuka tan i zre du -
ko wa ∏a licz b´ sie dlisk na Bo na ire. Kil ka in -
nych, daw nych te re nów zo sta ∏o opusz czo -
nych ze wzgl´ du na in ge ren cj´ cz∏o wie -
ka. Izo lo wa na po pu la cja na Ga la pa gos, utrzy -
ma na w licz bie 400-500 fla min gów, jest ra -
czej sta bil na. Ptaki sà jed nak po dat ne na dzia -
∏a nie na tu ral nych ka ta strof. Pod ga tu nek ro -
seus osza co wano na 800 tys. osob ni ków. 

Fla ming chi lij ski:
∏ac. Pho eni cop te rus chi len sis.
ZA SI¢G WY ST¢ PO WA NIA: Pe ru – na 
po ∏u dnie w kie run ku An dów do Tier ra del 
Fu ego, roz cià gni´ te na wschód do Bra zy lii 
i Uru gwa ju.
OPIS: 105 cm wy so ko Êci; 2300 g; ko lor 
nóg ˝ó∏ to -sza ry z kon tra sto wy mi ko la na mi. 
Czar ny dziób od wierz cho∏ ka do zgi´ cia, po -
zo sta ∏a cz´Êç ko lo ru bla de go. Nie doj rza -
∏e osob ni ki ma jà sza ry puch z brà zo wy -
mi i ró ̋ o wy mi ozna cze nia mi.
STA TUS I OCHRO NA: Nie sà glo bal nie 
za gro ̋ o ne. Na ra ̋ o ne sà jed nak na tra ce nie 
jaj, od cza su po ja wie nia si´ cz∏o wie ka na ich 
te re nach, na p∏n. Ame ry ki. W obec nych la -
tach ko lek cjo ne rzy jaj sà od po wie dzial -
ni za nie po wo dze nia w roz ro dzie ko lo nii fla -
min gów w Bo li wii. W po ∏o wie lat 70-tych 
ca∏ ko wi ta po pu la cja utrzy ma na w licz bie 
500 tys. osob ni ków, ale do k∏ad niej sze da ne 
sà na st´ pu jà ce: 100 tys. – Ar gen ty na; po wy -
˝ej 30 tys. – Chi le; dzie siàt ki ty si´ cy w Pe ru 
i Bo li wii. Zna czà cy spa dek za no to wa no 
w Êrod ko wym Chi le i na wil got nych te re -
nach Ar gen ty ny z po wo du mo dy fi ka cji sie -
dlisk na tu ral nych. Do syç do bry roz ród w wa -
run kach nie wo li.

Fla ming ma ∏y:
∏ac. Pho eni co na ias mi nor.
ZA SI¢G WY ST¢ PO WA NIA: Ca∏ ko wi ta 
popula cja znaj du je si´ we wsch. Afry ce, 
od r´b ne ko lo nie w Na mi bii, Mau ry ta -
nii i w In diach.
OPIS: Wy so koÊç 80-90 cm, ma sa cia ∏a 
1500-2000 g; roz pi´ toÊç skrzy de∏ 95-100 cm.
Naj mniej sze fla min gi spo Êród wszyst kich ga -
tun ków; dziób d∏u gi, bar dzo ciem ny, sa mi -
ce nie co mniej sze od sam ców. Ubar wie nie 
od ja sno - do ciem no ró ̋ o we go. Osob ni ki 

nie doj rza ∏e po kry te sza ro -brà zo wym pu -
chem; w par tiach g∏o wy i szyi lek ko ciem niej -
sze ni˝ u fla min ga ró ̋ o we go.
STA TUS I OCHRO NA: Ga tu nek nie jest 
za gro ̋ o ny glo bal nie. Naj licz niej sza po pu la cja 
fla min gów wy no si 2,5-4 mln osob ni ków, 
a na wet przy pusz cza si´, ˝e mo ̋ e do cho -
dziç do 6 mln. Li czeb noÊç w In diach ma ∏o 
zna na, w Afry ce po pu la cja bar dzo nie licz na, 
za le d wie 6 tys. pta ków. Ho dow la trud na 
w nie wo li – praw do po dob nie ze wzgl´ du na 
wy spe cja li zo wa ne za po trze bo wa nia po kar -
mo we.

Fla ming an dyj ski:
∏ac. Pho eni co par rus an di nus.
ZA SI¢G WY ST¢ PO WA NIA: Ogra ni czo ny
do wy so kich An dów; od p∏d. Pe ru przez Bo -
li wi´ do p∏n. Chi le i Ar gen ty ny. 
OPIS: Wy so koÊç 102-110 cm; ma sa cia ∏a 
2000-3000 g; g∏o wa, szy ja i klat ka pier sio wa 
o za bar wie niu ciem nej czer wie ni, czer wo -
ne plam ki po mi´ dzy noz drza mi. Sà to je dy -
ne fla min gi z ˝ó∏ ty mi no ga mi. Brak u nich tyl -
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Flaming chilijski. Fot. A. Czujkowska



ne go pal ca. Wi docz ny jest czar ny wzór 
w kszta∏ cie trój kà ta, ufor mo wa ny przez 
czar ne lot ki – bar dziej za uwa ̋ al ny ni˝ u in -
nych ga tun ków. Osob ni ki nie doj rza ∏e sà ma -

to wo -sza re z wy raê ny mi, ciem ny mi prà˝ ka -
mi na gór nych par tiach cia ∏a.
STA TUS: Nie sà za gro ̋ o ne glo bal nie. 
Obec nie uzna ne za bli skie za gro ̋ e nia. Po pu -

la cja utrzy ma na na po zio mie ok. 150 tys. 
osob ni ków, ale sza cun ki mo gà byç za wy ̋ o -
ne. Je dy nym miej scem re gu lar ne go wy st´ po -
wa nia te go ga tun ku jest p∏n. Chi le (Sa lar 
de Ata ca ma), Bo li wia i Ar gen ty na. Od no to -
wa no bar dzo ni ski suk ces roz rod czy. Sie dli -
ska po wo li ule ga jà za tra ce niu z po wo du in ge -
ren cji cz∏o wie ka; zbie ra nie jaj, bu do wa nie 
dróg dla u∏a twie nia czyn no Êci wy ko pa li sko -
wych i eks plo ata cyj nych. U∏a twio ny do st´p 
do ko lo nii fla min gów ma jà dra pie˝ ni ki, 
co pro wa dzi do ucie czek z te re nów, na któ -
rych ˝y jà oraz do za prze sta nia re pro duk -
cji. Bar dzo trud no roz mna ̋ a jà si´ w nie wo -
li, praw do po dob nie ze wzgl´ du na wy spe cja -
li zo wa ne po trze by po kar mo we. 

Fla ming krót ko dzio by:
∏ac. Pho eni co par rus ja me si.
ZA SI¢G WY ST¢ PO WA NIA: Ogra ni czo ny
do ob sza rów za chod niej Ame ry ki P∏d., obec -
ne tak ̋ e skraj nie na pó∏ no cy Pe ru, Bo li wii, 
Chi le i w Ar gen ty nie. Ga tu nek naj bar dziej 
roz po wszech nio ny w Êwie cie.
OPIS: Wy so koÊç 90-92 cm; ma sa cia ∏a 
2000 g; Ob wód ka na upie rze niu cz´ Êci pier -
sio wej w okre sie roz rod czym. Lot ki ko lo ru 
czar ne go, w∏à cza jàc tak ̋ e te z naj g∏´b szych 
par tii, któ re u in nych ga tun ków sà czer wo -
ne. Zgi´ cie wierz cho∏ ka dzio ba bar dzo krót -
kie. Brak tyl ne go pal ca u no gi. Fla ming krót -
ko dzio by jest ró ̋ o wy z czer wo nym kre sko -
wa niem, szcze gól nie wi docz nym w okre sie 
l´ go wym. Upie rze nie osob ni ków nie doj rza -
∏ych rów no mier nie p∏o we z wà ski mi pr´ ga -
mi na gór nych par tiach cia ∏a.
STA TUS I OCHRO NA: Ga tu nek nie
jest glo bal nie za gro ̋ o ny. Ak tu al nie po strze -
ga ny za bli ski za gro ̋ e niu. Po pu la cja, utrzy -
ma na w licz bie 50 tys. osob ni ków, jest uwa -
˝a na za naj rzad szà spo Êród in nych ga tun ków 
fla min gów. Naj wa˝ niej szym miej scem by to -
wa nia jest La gu na Co lo ra da w p∏d.-zach. 
Bo li wii, gdzie osza co wa na li czeb noÊç 
osià ga 26 tys. pta ków. Pod j´ te zo sta ∏y 
pró by utrzy ma nia po pu la cji nad trze ma je -
zio ra mi w Bo li wii, jed nym w Ar gen-
ty nie i trze ma w Chi le. Nisz cze nie jaj 
i utra ta bàdê po gor sze nie wa run ków Êro -
do wi ska z po wo du za nie czysz czeƒ oraz 
prze mian, spo wo do wa nych in ge ren cjà 
cz∏o wie ka, wy wo ∏u jà ne ga tyw ne efek ty 
na po pu la cje fla min gów, zmniej sza jàc ich li -
czeb noÊç. Rzad ko spo ty ka ne w nie wo li.

Fot. A. Kruszewicz
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Flamingi ma∏e Phoeniconaias minor.

Flamingi andyjskie Phoenicoparrus andinus.

Flamingi andyjskie z m∏odymi.


