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Pta ki Mo rza Czer wo ne go

So ko ∏y Ênia de
znad Wa di el Ge mal

So kó∏ Ênia dy
(Fal co con co lor) 

jest smu k∏ym, Êred niej 
wiel ko Êci pta kiem, 
nie wie le wi´k szym 

od zna ne go nam 
eu ro pej skie go ko bu za 

(Fal co sub bu teo). 
Dy mor fizm p∏cio wy 
– ró˝ ni ca po mi´ dzy 

sam cem a sa mi cà 
– prze ja wia si´ w wiel ko Êci

pta ków. Po dob nie jak 
u wi´k szo Êci pta ków 

szpo nia stych, 
sa mi ce 

sà nie znacz nie wi´k sze 
od sam ców.

Micha∏ Ciach
Wysokie temperatury dajà sie we znaki rodzicom przesiadujàcym w pobli˝u gniazd.
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Po wo ∏a ny w stycz niu 2003 ro ku Park
Na ro do wy Wa di el Ge mal po sia da

uni kal nà w ska li re gio nu ró˝ no rod noÊç bio lo -
gicz nà. Ob szar po nad sied miu ty si´ cy ki lo -
me trów kwa dra to wych po kry wa jà wy so kie 
i ska li ste szczy ty gór Pu sty ni Wschod niej,
prze ci na ne sys te mem do lin rzek okre so -
wych, a tak ̋ e eko sys te my mor skie wraz 
z nie zwy kle bo ga ty mi ra fa mi ko ra lo wy mi.
Bo gac twa re jo nu do pe∏ nia jà, po ∏o ̋ o ne nie -
da le ko là du, nie wiel kie, piasz czy sto -ska li ste
wy spy.

Naj wi´k sza z nich – Wa di el Ge mal – zaj -
mu jà ca po wierzch ni´ bli sko trzech ki lo me -
trów kwa dra to wych, oto czo na jest ∏aƒ cu -
chem wie lo barw nych raf ko ra lo wych oraz
pod wod nych ∏àk po ro Êni´ tych mor ski mi tra -
wa mi. Od da lo na nie spe∏ na pi´ç ki lo me trów
od brze gów Afry ki wy spa wzno si si´ na dwa -
dzie Êcia me trów po nad b∏´ kit wód Mo rza
Czer wo ne go. Jej pó∏ noc na cz´Êç jest ska li sta
i nie mal ca∏ ko wi cie po zba wio na ro Êlin no Êci.
Na to miast piasz czy sta i ∏a god nie opa da jà ca
do mo rza cz´Êç po ∏u dnio wa po ro Êni´ ta jest
luê ny mi k´ pa mi ro Êlin no Êci oraz gru pa mi

man grow ców, któ re two rzà nie wiel kie la sy
na mo rzy no we. P∏y wy wód mor skich po wo -
du jà cza so we od s∏a nia nie po ∏a ci piasz czy -
stych p∏y cizn ota cza jà cych po ∏u dnio wà cz´Êç
wy spy. Sà one do sko na ∏ym miej scem ˝e ro -
wa nia i od po czyn ku dla wie lu ga tun ków pta -
ków wod nych i b∏ot nych. 

Sà sied ni, po ∏o ̋ o ny kil ka dzie siàt ki lo me -
trów na po ∏u dnie, ar chi pe lag Qulân sta no wià
czte ry wy spy o ∏àcz nej po wierzch ni trzech
ki lo me trów kwa dra to wych. Na le ̋ à do nie go
dwie p∏a skie i piasz czy ste: Siy ul i Um La did
oraz ska li ste i wy ̋ ej wy nie sio ne; Sho wa rit
oraz Ma ha bis. Wy spy te po zba wio ne sà
wszel kiej ro Êlin no Êci – po za Sho wa rit, któ ra
po sia da nie wiel kie za drze wie nia man grow -
ców (Avi cen nia ma ri na).

Wy spa Wa di el Ge mal, po mi mo swej nie -
wiel kiej po wierzch ni, na le ̋ y do naj wi´k szych
na po ∏u dnio wym wy brze ̋ u Egip tu. Jest to
miej sce uni ka to we, sta no wià ce wraz z ar chi -
pe la giem Qulân osto j´ pta ków o zna cze niu
mi´ dzy na ro do wym. Dzie je si´ tak g∏ów nie
za spra wà za miesz ku jà ce go je – glo bal nie za -
gro ̋ o ne go – so ko ∏a Ênia de go.

So kó∏ Ênia dy (Fal co con co lor) jest smu k∏ym,
Êred niej wiel ko Êci pta kiem, nie wie le wi´k -
szym od zna ne go nam eu ro pej skie go ko bu za
(Fal co sub bu teo). Dy mor fizm p∏cio wy – ró˝ -
ni ca po mi´ dzy sam cem a sa mi cà – prze ja wia
si´ w wiel ko Êci pta ków. Po dob nie jak u wi´k -
szo Êci pta ków szpo nia stych sa mi ce sà nie -
znacz nie wi´k sze od sam ców. Ubar wie nie
pta ków do ro s∏ych jest jed no li cie gra fi to wo -
sza re. Jed nak ̋ e, w po ∏à cze niu z nie zwy kle
ele ganc kà syl wet kà, za rów no w lo cie, jak i w
spo czyn ku, na da je ono pta kom nie po wta -
rzal ny, nie mal ary sto kra tycz ny wy glàd. Jest

on pod kre Êlo ny i sub tel nie ak cen to wa ny
drob ny mi ele men ta mi barw ny mi – ja skra wo -
˝ó∏ to lub po ma raƒ czo wo za bar wio ny mi: ob -
ràcz kà ocznà, wo sków kà oraz no ga mi.

So ko ∏y Ênia de na le ̋ à do pta ków w´ drow -
nych. Gniaz du jà w jed nym z naj bar dziej nie -
go Êcin nych Êro do wisk – wy sta wio nym na za -
bój cze dzia ∏a nie pro mie ni s∏o necz nych. Sà to
ska li ste lub piasz czy ste pu sty nie i pó∏ pu sty nie
oraz wy spy mor skie. Ga tu nek ten za miesz -
ku je g∏ów nie pó∏ noc no -wschod nie kraƒ ce
Afry ki oraz Bli ski Wschód. Gniaz du je tak ̋ e
na wy spach Za to ki Adeƒ skiej, Za to ki Per skiej

So ko ∏y Ênia de po wra ca jà na te re ny
l´ go we po ∏o ̋ o ne na wy spach Mo rza
Czer wo ne go w koƒ cu kwiet nia oraz 
w ma ju. Go dy od by wa jà si´ a˝ do lip ca,
a ja ja sk∏a da ne sà do pie ro na prze ∏o mie
lip ca i sierp nia. Gniaz da za k∏a da ne sà 
w trzech pod sta wo wych lo ka li za cjach
– w za g∏´ bie niach i p´k ni´ ciach skal -
nych kli fów, bez po Êred nio na zie mi
oraz po Êród krze wów man grow ców
(Avi cen nia ma ri na) lub kol cza stych
krze wów Ni tra na re tu sa i Atri plex fan -
no sa. Pta ki sk∏a da jà od jed ne go do
czte rech jaj (Êred nio 2,6 na pa r´). 
Po nie mal mie si´cz nym okre sie wy sia -
dy wa nia oraz ko lej nym mie sià cu prze -
by wa nia wy klu tych m∏o dych w gnieê -
dzie, pierw sze lot ne pta ki mo˝ na 
ob ser wo waç na prze ∏o mie wrze Ênia 
i paê dzier ni ka. Przez ko lej ny mie siàc
m∏o de prze by wa jà na te re nach l´ go -
wych, po czym wspól nie z pta ka mi do -
ro s∏y mi od la tu jà na po ∏u dnie. Po prze -
kro cze niu rów ni ka osià ga jà swo je te re -
ny zi mo wisk w Êrod ko wo -wschod niej
Afry ce oraz na Ma da ga ska rze. Po wrot -
na w´ drów ka na l´ go wi ska roz po czy na
si´ w mar cu.

Po pu la cja so ko ∏ów Ênia dych, za -
miesz ku jà ca wy spy u po ∏u dnio wych
wy brze ̋ y Egip tu, li czy 170-190 par l´ -
go wych. Naj wi´ cej pta ków za miesz -
ku je wy sp´ Wa di el Ge mal (150-170
par). Znacz nie mniej (oko ∏o 20 par)
za sie dla wy spy ar chi pe la gu Qulân.
Wiel koÊç i za g´sz cze nie po pu la cji so -
ko ∏ów Ênia dych, za miesz ku jà cych wy -
sp´ Wa di el Ge mal, jest uni ka to we
i sta no wi naj bar dziej istot nà ko lo ni´ l´ -
go wà te go ga tun ku, ja ka kie dy kol wiek
zo sta ∏a od kry ta. Na pod sta wie stwier -
dzo nej licz by gniaz du jà cych par, Êred -
niej wiel ko Êci l´ gów (2,5 m∏o de go na
pa r´) i ich prze ̋ y wal no Êci, a tak ̋ e
obec no Êci dru go rocz nych pta ków
jesz cze nie doj rza ∏ych do roz ro du
(oko ∏o 20-30 osob ni ków), przy pusz -
cza si´, ˝e w ka˝ dym se zo nie l´ go wym
na wy spie prze by wa oko ∏o 700-800
osob ni ków te go ga tun ku!

ZaroÊla lasów mangrowych w Parku Narodowym Wadi el Gemal.
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oraz Za to ki Omaƒ skiej, do cho dzàc na
wschód do wy brze ̋ y Pa ki sta nu. Âwia to wa
po pu la cja tych pta ków sza co wa na jest na

oko ∏o pi´ç ty si´ cy par l´ go wych.
So ko ∏y Ênia de przy j´ ∏y uni ka to wà stra te gi´

˝y cia i roz ro du. W prze ci wieƒ stwie do wi´k -
szo Êci pta ków, przy la tu jà cych z afry kaƒ skich
zi mo wisk, nie za k∏a da jà gniazd wio snà, lecz
wy cho wu jà swe m∏o de wcze snym la tem.
Zwie rz´ ta te wy da jà si´ byç wiecz ny mi
spóê nial ski mi w Êwie cie pta ków. Kie dy in ne
ga tun ki, po okre sie l´ go wym, za czy na jà zbie -
raç si´ w dro g´ po wrot nà do afry kaƒ skich zi -
mo wisk, so ko ∏y Ênia de w∏a Ênie za czy na jà wy -
sia dy waç do pie ro co z∏o ̋ o ne ja ja. Ale to
opóê nie nie jest je dy nie po zor ne. Za nim mi -
gru jà ce z Eu ro py oraz Azji pta ki do le cà do
afry kaƒ skich wy brze ̋ y, m∏o de so ko ∏y za czy -
na jà si´ w∏a Ênie kluç. Otwie ra jàc oczy, a
przede wszyst kim dzio by, do po mi na jà si´ o
po karm. Dla ro dzi ców nad cho dzi okres wy -
t´ ̋ o nych ∏o wów. Wspo mnia ne spóê nie nie
by ∏o wi´c ce lo we. W∏a Ênie z Eu ro py i Azji
nad la tu jà mi lio no we fa le mi gru jà cych pta -
ków, za po wia da jàc ob fi te ∏o wy! Wy czer pa ne
trwa jà cà ju˝ wie le ty go dni w´ drów kà ja skó∏ -
ki, bia ∏o rzyt ki, po krzew ki, dzierz by prze la tu -

jà nad nie go Êcin ny mi te re na mi mor ski mi
oraz pu styn ny mi. Po zba wio ne mo˝ li wo Êci
ukry cia sta jà si´ sà ∏a twym ∏u pem, dla pra gnà -
cych wy kar miç swe m∏o de do ro s∏ych so ko -
∏ów Ênia dych. Sà one gwa ran cjà po myÊl ne go
dla dra pie˝ ni ków okre su l´ go we go. Gniaz -
do wa nie póê nym la tem i je sie nià jest uni kal -
nà stra te già roz rod czà dla pta ków za miesz -
ku jà cych pó∏ ku l´ pó∏ noc nà. Je dy nym ga tun -
kiem o zbli ̋ o nej do so ko ∏a Ênia de go bio lo gii
l´ go wej jest, nie wie le wi´k szy od nie go i za -
miesz ku jà cy wy spy Mo rza Âród ziem ne go,
so kó∏ skal ny (Fal co ele ono rae). Oba te ga tun -
ki, wy so ce wy spe cja li zo wa ne w po wietrz -
nych ata kach na w´ dru jà ce pta ki, cz´ sto
wspó∏ pra cu jà ce ze so bà pod czas po lo waƒ, sà
wy jàt ko wy mi ele men ta mi mi ster nej uk∏a dan -
ki ota cza jà ce go nas Êwia ta przy ro dy. 

Autor jest pracownikiem
Za k∏adu Zoo lo gii Le Ênej

i ¸o wiec twa
Wy dzia∏u Le Ênego

Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie    

So ko ∏y Ênia de chwy ta jà zdo bycz wy -
∏àcz nie w lo cie. Ofia ry zra nio ne lub
opa d∏e na zie mi´ nie sà ju˝ po dej mo wa -
ne. Die ta dra pie˝ ni ków sk∏a da si´ 
w 80% z pta ków oraz w 20% z owa -
dów. Do g∏ów nych ga tun ków chwy ta -
nych przez so ko ∏y Ênia de na le ̋ à: du dek
(Upu pa epos), plisz ka ˝ó∏ ta (Mo ta cil la
fla va), bia ∏o rzyt ka (Oenan the oenan the),
trzcin ni czek (Acro ce pha lus scir pa ceus)
oraz gà sio rek (La nius col lu rio). Do ofiar
rza dziej chwy ta nych na le ̋ à: prze piór ka
(Co tur nix co tur nix), tur kaw ka (Strep to -
pe lia tor tur), kra ska (Co ra cias gar ru lus),
ku ku∏ ka czu ba ta (Cla ma tor glan da rius),
ku ku∏ ka (Cu cu lus ca no rus), le lek (Ca pri -
mul gus eu ro pa eus), je rzyk (Apus apus)
oraz s∏o wik rdza wy (Lu sci nia me gar hyn -
chos).

WÊród za gro ̋ eƒ dla wy st´ pu jà cych
na wy spach Mo rza Czer wo ne go so-
ko ∏ów Ênia dych wy mie nia si´ ca∏ ko wi -
te po rzu ca nie l´ gów, a tak ̋ e cza so we
opusz cza nie gniazd, po wo du jà ce prze -
grza nie jaj i ich eks po zy cj´ na dzia ∏al -
noÊç dra pie˝ ni ków – mew bia ∏o okich
(La rus leu co ph thal mus) i przy dy mio -
nych (La rus hem pri chii), kru ków pu -
styn nych (Co rvus ru fi col lis) oraz kra -
bów z ro dzi ny Co eno bi ti dae. Jak 
do tàd nie zna le zio no na wy spach do -
wo dów na obec noÊç dra pie˝ ni ków 
là do wych, ale przy pusz cze nia, co do
skut ków ewen tu al ne go ich po ja wie nia,
przed sta wia jà si´ dra ma tycz nie. Ko ty
al bo szczu ry, za wle czo ne Êwia do mie
lub przy pad ko wo, spo wo do wa ∏y by za -
pew ne dra ma tycz ne i ka ta stro fal ne 
w skut kach kon se kwen cje dla wy st´ -
pu jà cych tam pta ków. So ko ∏y Ênia de,
po dob nie jak wi´k szoÊç ga tun ków
„wy spiar skich”, nie sà przy go to wa ne
na obec noÊç na ziem nych dra pie˝ ni -
ków. Brak umie j´t no Êci obro ny przed
ni mi pro wa dzi∏ by przy pusz czal nie do
ca∏ ko wi tej za g∏a dy wy st´ pu jà cych na
wy spie pta ków.

Ptaki ca∏ymi dniami patrolujà wybrze˝e w poszukiwaniu potencjalnych ofiar.

Sokó∏ Êniady sk∏adajàcy sie do ataku.
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