
P o ∏o ̋ o ny nie mal ty siàc ki lo me trów
na po ∏u dnie od Ka iru Park Na ro -

do wy Wa di el Ge mal zo sta∏ utwo rzo ny
w ro ku 2003. Zaj mu je on po wierzch -
ni´ 7450 km2 i jest jed nym z 26 ob sza -
rów chro nio nych w Egip cie. Po nad po -
∏o w´ po wierzch ni Par ku sta no wià eko -
sys te my là do we, na któ re sk∏a da jà si´
nad brze˝ ne rów ni ny oraz gó ry po prze -
ci na ne do li na mi rzek okre so wych.
Naj wi´k szà i g∏ów nà jest Wa di el Ge -
mal – do li na pi´k na – trze cia co do
wiel ko Êci do li na w gó rach wschod nie -
go Egip tu, ucho dzà ca do Mo rza Czer -
wo ne go. Po zo sta ∏à cz´Êç po wierzch ni
zaj mu jà eko sys te my nad brze˝ ne oraz
wy spy z nie zwy kle bo ga ty mi ra fa mi
ko ra lo wy mi oraz otwar te mo rze.

Te re ny là do we wcho dzà ce w sk∏ad
Par ku zaj mu jà w przy bli ̋ e niu kwa -
drat o bo ku pi´ç dzie si´ ciu ki lo me -
trów, obej mu jàc w ca ∏o Êci pod wzgl´ -
dem eko lo gicz nym i funk cjo nal nym
ob szar zlew ni do li ny Wa di el Ge mal.
Sà to w wi´k szo Êci ob sza ry skraj nie

su che i go rà ce, po zba wio ne wszel kiej
ro Êlin no Êci ska li ste zbo cza i szczy ty
gór skie. Na to miast sa ma do li na jest
sto sun ko wo bo ga to po ro Êni´ ta ro Êlin -
no Êcià. Po Êród aka cji i ta ma rysz ków
mo˝ na ob ser wo waç licz ne ga tun ki
pta ków, w tym kil ka ga tun ków bia ∏o -
rzy tek, ste pów ki ru do gar d∏e Pte roc les
se ne gal lus i pia sko we Pte roc les co ro -
na tus oraz licz ne pta ki szpo nia ste,
z któ rych naj cie kaw sze sà tu or ∏o s´p
Gy pa etus bar ba tus oraz s´p usza ty
Tor gos tra che lio tus. Mo˝ na tu spo tkaç
tak ̋ e cie ka we ga tun ki ssa ków – ga ze -
le Ga zel la do rcas, ko zio ro˝ ce nu bij -
skie Ca pra ibex nu bia na oraz li sy pia -
sko we Vul pes ru ep pel li. Te re ny te za -
miesz ku jà tak ̋ e licz ne ga tun ki ga dów
– ge ko ny, jasz czur ki, w´ ̋ e. Buj na ro -
Êlin noÊç, jak na ota cza jà ce wa run ki
pu styn ne, wy st´ pu je w uj Êciu do li ny,
gra ni czà cym z mo rzem, gdzie po wsta -
∏a sze ro ka del ta. Roz wi n´ ∏y si´ tu tak -
˝e nie wiel kie za ro Êla man grow ców,
wÊród któ rych mo˝ na spo tkaç ry bacz -

ki sro ka te Ce ry le ru dis oraz nie zwy kle
licz ne zi mo rod ki Al ce do at this. In te -
re su jà cym miej scem jest naj da lej wy -
su ni´ ty w mo rze frag ment del ty – Ras
Bag da di. W punk cie tym, zwa nym te˝
Tor fet El Ma shay ekh znaj du jà si´
drew nia ne gro bow ce przy po mi na jà ce
sza ∏a sy, w któ rych po cho wa ni sà sza -
no wa ni cz∏on ko wie za miesz ku jà ce go
te zie mie ple mie nia Ab ba da. Na jed -
nym z gro bow ców znaj du je si´ gniaz -
do ry bo ∏o wa Pan dion ha lia etus – licz -
nie wy st´ pu jà ce go tu ga tun ku, do sko -
na le zna ne go cz∏on kom ple mion
trud nià cych si´ ry bo ∏ów stwem. W uj -
Êciu do li ny znaj du jà si´ tak ̋ e dwa
nie wiel kie, na tu ral ne zbior ni ki wo dy
s∏o na wej. Wo kó∏ nich roz wi nà∏ si´
frag ment trzci no wi ska oraz buj ne za -
ro Êla si tów, ta ma rysz ków oraz palm
dak ty lo wych. Te ren ten sta no wi do -
sko na ∏e miej sce dla mi gru jà cych
wzd∏u˝ wy brze ̋ a pta ków. Wr´cz licz -
nie za trzy mu jà si´ tu sta da dud ków
Upu pa epops, wilg Orio lus orio lus
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oraz tur ka wek Strep to pe lia tur tur. Po -
nad to spo tkaç tu mo˝ na cu krów ki
Strep to pe lia ro se ogri sea, kr´ to g∏o wy
Jynx to rqu il la, licz ne po krzew ki, za ga -
nia cze oraz ja skó∏ ki.

Do li na Wa di el Ge mal od ty siàc le ci
sta no wi ∏a je den z naj wa˝ niej szych
szla ków ka ra wan, pró bu jà cych prze -

do staç si´ z wy brze ̋ y Mo rza Czer wo -
ne go w g∏àb kon ty nen tu afry kaƒ skie -
go. Âla dy daw nych w´ dró wek, w po -
sta ci miejsc po sto jo wych dla ka ra wan,
stra˝ nic, daw nych Êwià tyƒ po cho dzà -
cych mi´ dzy in ny mi z cza sów rzym -
skich mo˝ na zna leêç wzd∏u˝ ca ∏ej do -
li ny. 
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Wy brze ̋ a Par ku Wa di el Ge mal sà
bar dzo ró˝ no rod ne. Obej mu jà one
ska li ste i urwi ste na brze ̋ a, piasz czy -
ste lub b∏ot ni ste pla ̋ e, otwar te lub
od dzie lo ne ra fà la gu ny oraz za ro Êla

la sów man gro wych. Ob sza ry mor skie
Par ku po kry wa jà pas wód o sze ro ko -
Êci oko ∏o pi´t na stu ki lo me trów.
Obej mu jà one za rów no otwar te mo -
rze, jak i p∏yt kie wo dy przy brze˝ ne

oraz wy spy, któ re sta no wià do sko na -
∏e miej sce do gniaz do wa nia dla wie -
lu ga tun ków pta ków mor skich. Mo˝ -
na spo tkaç tu licz ne ry bi twy – ben -
gal skie Ster na ben ga len sis, arab skie
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Ster na re pres sa, a tak ̋ e z∏o to dzio be
Ster na ber gii oraz bru nat no grz bie te
Ster na ana ethe tus. Wy st´ pu jà tu tak -
˝e g∏up ta ki bia ∏o brzu che Su la leu co -
ga ster, wa rz´ chy Pla ta lea leu co ro dia,
cza ple zie lo na we Bu to ri des stria tus.
Na wy spach gniaz du jà ko lo nij nie so -
ko ∏y Ênia de Fal co con co lor, któ re po -
lu jà na drob ne pta ki wró blo we mi -
gru jà ce na afry kaƒ skie zi mo wi ska.

Kil ka na Êcie ki lo me trów na po ∏u -
dnie, w po bli ̋ u wio ski Abou Ghos -
son znaj du je si´ uro kli wa la gu na Gu -
la an, ofe ru jà ca do sko na ∏e wa run ki
dla pta ków wod no -b∏ot nych. Na po -
∏u dnio wym kraƒ cu wy brze ̋ a wcho -
dzà ce go w ob szar Par ku znaj du je si´
wio ska Ha ma ta z prze pi´k ny mi ska li -
sto -piasz czy sty mi p∏y ci zna mi i nie -
zwy kle bo ga ty mi za ro Êla mi la sów
man gro wych, sta no wiàc jed no z naj -
cie kaw szych miejsc od po czyn ku i ˝e -
ro wa nia pta ków wod no -b∏ot nych.
Mo˝ na ob ser wo waç tu licz ne cza ple
ra fo we Egret ta gu la ris, cza ple na dob -
ne Egret ta ga rzet ta, a przy odro bi nie
szcz´ Êcia na wet cza ple ol brzy mie Ar -
dea go liath. Po nad to licz ne sta da pta -
ków siew ko wych – mi´ dzy in ny mi sie -
wecz ki pu styn ne Cha ra drius le sche -
naul tii, sie wecz ki mor skie Cha ra drius
ale xan dri nus, sie wecz ki mon gol skie
Cha ra drius mon go lus, czaj ki ste po we
Va nel lus leu cu rus. W okre sie po l´ go -
wym po ja wia jà si´ kra bo ̋ e ry Dro mas

ar de ola, znaj du jà ce tu nie wia ry god nà
ob fi toÊç po kar mu.

Do jazd do sa me go Par ku jest bar -
dzo ∏a twy. Znaj du je si´ on przy g∏ów -
nej dro dze, bie gnà cej
wzd∏u˝ ca ∏e go
egip skie go wy -
brze ̋ a. Jed -
nak ̋ e zwie dza -
nie wn´ trza Par ku –
za rów no là do wej, jak
i mor skiej cz´ Êci – jest
doÊç ogra ni czo ne. Od -
by wa si´ ono ze stat ków,
któ re pod okiem stra˝ ni -
ków do cie ra jà do wy spy Wa di
el Ge mal, bàdê te˝ z grzbie tów
wiel b∏à dów, na któ rych mo˝ na
od byç zor ga ni zo wa nà wy ciecz -
k´. Na te re nie tym znaj du je si´
je den ho tel, ofe ru jà cy wy so ki
stan dard noc le gów oraz sto sun ko -
wo wier nie sty li zo wa ny na wa run ki,
w ja kich ˝y li be du ini prze no Êny obóz.
Nie ste ty ol brzy mi ho tel i ma so wa tu -
ry sty ka po wo du jà tak ̋ e spo re zmia ny
na tym dzie wi czym cià gle ob -
sza rze. Sta da kru ków 
pu styn nych Co rvus ru -
fi col lis, pó∏ dzi kich
go ∏´ bi skal -
nych ko rzy -
sta jà z po -
k a r  m u
∏a twe go

do zna le zie nia przy ho te lo wych bu -
dyn kach oraz pla ̋ ach. Po nad to me wy
– przy dy mio ne La rus hem pri chii i bia -
∏o okie La rus leu co ph thal mus co raz
cz´ Êciej ko rzy sta jà z wy sy pisk Êmie- ci
oraz znaj do wa nych tu od pad ków.

Mi cha∏ Ciach
Za k∏ad Zoo lo gii Le -

Ênej i ¸o wiec twa,
Wy dzia∏ Le Êny

Aka de mii Rol ni czej
w Kra ko wie
Fot. autora

1/2006

Niezwyk ∏e  ptas ie  mie j sca


