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wyprawy ornitologiczne

Wca le nie ta ki
g∏u pi!!!

Ka ta rzy na Chwe do rzew ska

PPo za wy spa mi ko lo nie l´ go we tych pta -
ków wy st´ pu jà na wy brze ̋ ach Ame -
ry ki Ârod ko wej i Po ∏u dnio wej. Obok

˝ó∏ wia s∏o nio we go sta no wià one jed nà
z naj wi´k szych atrak cji Ga la pa gos. Brak
na tu ral nych dra pie˝ ni ków spra wi∏, ˝e pta -

ki za miesz ku jà ce te wy spy zu pe∏ nie nie
bo jà si´ lu dzi. W∏a Ênie ta na iw na uf noÊç
i ko micz ny eks te rier nie zmien nie zjed nu jà
im sym pa ti´, a ich ze zo wa te wi ze run ki
zdo bià nie mal wszyst kie sprze da wa ne dla
tu ry stów so uve ni ry. Choç ga tu nek ten nie

jest za gro ̋ o ny wy gi ni´ ciem, to jed nak na
Ga la pa gos jest praw nie chro nio ny. 

„Bo obies”, ich an giel ska na zwa, do sko -
na le od da je cha rak ter tej za baw nej isto ty:
lek ki zez, d∏u gi dziób, wiel kie, b∏´ kit ne
sto py i wi do wi sko wy ta niec go do wy.

Prze sz∏o ty siàc ki lo me trów od
naj bli˝ sze go kon ty nen tu, na
wul ka nicz nych skraw kach là du,
za miesz ku je po nad po ∏o wa
Êwia to wej po pu la cji g∏up ta ków
nie bie sko no gich (Su la ne bo uxii). 

G∏uptak niebieskonogi prezentujàcy swój najwa˝niejszy atrybut – stopy.
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To g∏ów nie za cho wa niu go do we mu za -
wdzi´ cza jà one swà, skàd inàd nie po -
chleb nà, na zw´. Bo wiem pa nie „g∏up ta -
ko we” tak na praw d´ to le cà na wiel kà
nie bie skà sto p´, wi´c rze czo na sto pa
pre zen to wa na jest z pie ty zmem ze
wszyst kich stron przez absz ty fi kan ta wy -
bran ce. Sam ce nie ustan nie za bie ga jà
o wzgl´ dy part ner ki, rów nie˝ przy no szàc
jej w pre zen cie ma te ria∏ na bu do w´
gniaz da. Choç sa mo gniaz do jest ra czej
umow ne i sk∏a da si´ z kil ku pa ty ków, ka -
my ków, a cza sem strz´p ków wo do ro -

Krajobraz Wysp Galapagos wskazuje na ich
wulkaniczne pochodzenie.

Samica na „gnieêdzie”. Widok od strony oceanu.
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stów. Sa mi ce sk∏a da jà 2-3 ja ja, któ re po -
tem wy sia du jà obo je ro dzi ce przez okres
oko ∏o 40 dni. Po nie wa˝ na brzu chach nie
po sia da jà pla my l´ go wej, ogrze wa jà ja ja
swy mi wiel ki mi sto pa mi. W jed nej ko lo nii
mo˝ na spo tkaç jed no cze Ênie za rów no
wy sia du jà ce ja ja pta ki, jak i ro dzi ny z pi -
skl´ ta mi w ró˝ nym wie ku. Praw do po -
dob nie wy ni ka to z ob fi to Êci po kar mu,
któ ry za pew nia jà ˝y zne wo dy wo kó∏ ar -
chi pe la gu prak tycz nie przez ca ∏y rok. Pi -
skl´ ta d∏u go nie po tra fià kon tro lo waç
tem pe ra tu ry swo je go cia ∏a, dla te go wy -
ma ga jà sta ∏ej i tro skli wej opie ki ro dzi ców
przez okres po nad mie sià ca. G∏ów nym
pro ble mem jest pa là ce s∏oƒ ce, przed któ -
rym do ro s∏e os∏a nia jà na wet ca∏ kiem ju˝
wy ro Êni´ te po tom stwo. Ko lo nie l´ go we
po ∏o ̋ o ne sà na p∏a skim te re nie, a jed no
gniaz do od dru gie go dzie li spo ry dy stans.
Cza sem g∏up ta ki nie bie sko no gie dzie là
ko lo nie l´ go we z in ny mi ga tun ka mi, ta ki -
mi jak fre ga ty czy in ne ga tun ki g∏up ta ków
(g∏up tak czer wo no no gi i g∏up tak ma sko -
wy).

G∏up ta ki, wbrew swo jej nie po chleb nej
na zwie, sà za dzi wia jà co sku tecz ny mi
∏ow ca mi. Po lu jà na pe∏ nym mo rzu, za -
zwy czaj w do sko na le wspó∏ pra cu jà cych
gru pach. Pi ku jà z du ̋ ej wy so ko Êci w ∏a wi -
c´ ryb, ∏a piàc zdo bycz w dziób o zàb ko -
wa nych kra w´ dziach. W po go ni za ofia rà
nur ku jà na wet na znacz ne g∏´ bo ko Êci.
Ga po wa ty i ko micz ny na là dzie g∏up tak,
w wo dzie zmie nia si´ w ˝y wà tor pe d´,
sku tecz ne go i pi´k ne go ∏ow c´.

Fot. autorki

G∏uptaki ogrzewajà jaja stopami. PodroÊni´te piskl´.

Para w trakcie zalotów.


